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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته

االجتما�� والعل�� والتق��
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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خ��ف المحروسة
روا�ة..

 

ال�اتب: محمد �امل. 
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خ��ف المحروسة..
أش�اء حدثت، وأش�اء لم تحدث..

ا له الحدوث.. � ما حدث وما لم �كن مقدر� و���
.. � وجدنا أنفسنا تائه��

محمد �امل
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا.. ك أثر� � التار�ــــخ دون أن ت��
هناك شخص�ات تمر ��

وهناك شخص�ات �قف لها التار�ــــخ..
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- ١- 
القاهرة ١٨٣٥ 

لم �كن الذين تجمعوا من �سطاء أهل المحروسة وعل�ِة قومها
� ح�� تأتيهم ال�شارة �حلول شهر رمضان الم�ارك، منفض��
� انتظار هالله، الرجال ق�ل ال�ساء، وك�ار السن ق�ل

الجميع ��
كر

ِّ
األطفال، ال�ل متأهب لالحتفال، حن�نهم إ� لحظات الذ

�
�ات تظل معلقة �� � تف�ح �الخ�� وال�� والف�ح �الشهر ال���م ال��

� جذوتها ح�� �شتعل مرة أذهانهم من العام للعام، ال ت�اد تنط��
أخرى �حلول شهر العام الجد�د الذي ال ��اد ي�دأ ح�� تقام
الوالئم وتعلق ال��نات، وتضاء الشوارع �المصابيح، وتعلو

او�ــــح. � صالة ال��
�� � أصوات المصل��

� ترى الدن�ا من ة «هند» ال�� �حمل ع� عنقه طفلته الصغ��
�ن فوق رؤوس أع� و�أنها فراشة ترفرف �جناحيها الصغ��
« ، �جان�ه ولداە «ع�� � �ن الرق�ق�� الع�اد، تصفق �كفيها الصغ��
� الزحام �شاهد ما � �عة ب��

و«حسن»، أعينهم تتحرك ��
» يتابع مظاهر استطالع �

�حدث، وقف الس�د «محمود الوردا��
هالل الشهر ال���م كعادته مع أبنائه �ل عام، ال.. �ل منذ أن
� �حمل بها ا �حمله أبوە بنفس الط��قة ال�� � �ان هو نفسه صغ��
له هنَد اآلن، �ان �شعر أن �د�ه تطول السحاب، �أن هللا قد فضَّ
ب من السماء و�رى الناس من عٍل، � واختارە ل�ق�� ع� العالم��
كها ف�سقط أو يه�ط �ان �مسك �كف�ه عمامة أب�ه �خ�� أن ي��
إ� األرض و�عود كسائر ال��� �خطو �قدم�ه عليها، �عد أن �ان

� السماء واألرض.  ا ب�� محلق�

ً
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 و�� ت�خ من فرط سعادتها
ً

صفقت هنُد �كفيها جذ�
� ل�لة الرؤ�ة و�� ترى طوائف الشعب من األنحاء

وانبهارها ��
� موكب ألر�اب

� أ�ديهم الشم�ع والمشاعل والفوان�س �� �افة ب��
، والجزار�ن، � ، والخ�از�ن، وال��ات�� � الحرف من الطحان��
والفكهان�ة، وصان�� الفوان�س، وحام�� الشم�ع، ع� ع��ات
مزدانة �الزهور واألوراق الملونة، وموكب الطرق الصوف�ة

�الشارات والب�ارق �مرون من أمامهم.  
طة ا�سعت اب�سامتها لما رأت الفرق الرم��ة من الج�ش وال��
ع�ة � موكب الرؤ�ة إ� المح�مة ال��

ة متجهة �� � �موس�قتها المم��
تتقدمهم الموس��� والطبول، الموكب من القلعة ضم
� المح�سب وشي�خ التجار، تح�ط بهم فرق اإل�شاد الدي��
�
ودراو�ش الصوف�ة، وتتقدم الموا�ب فرقة من الجنود، ال�ل ��

انتظار ال�شارة، هتفت هنُد ل�علو صوتها فوق أصوات الجمع
الغف�� من الناس:

؟ � - هل وصل رمضان �ا أ��
اب�سم األب وهو ُ�حِ�م جلستها فوق عنقه و�مسك �كف�ه

� ع� صدرە: ساقيها المتتدليت��
. �

�� - سنعرف �عد قل�ل �ا صغ��
� �عة:

ردت م�سائلة ��
� �صل؟ اە ح�� - وهل س��

اب�سم وأجاب:
ا ونا أن هالله قد ظهر، وغد� ى هالله فوقنا، أو س�خ�� - �ل س��

ا من سطح الب�ت عندنا. إن شاء هللا ر�ما نرى الهالل واضح�
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جذب حسُن الس�د محمود من مال�سه وهو �ش�� ألع�:
. � - انظر هناك �ا أ��

التفت األب وأخته وأخاە والناس أجمعون ع� الصوار�ــــخ
« � الهواء، فقال «ع��

طلقت ��
�
� أ واأللعاب النار�ة والمدافع ال��

أ��� األبناء:
- لقد ث�تت رؤ�ة الهالل.

�
� و�� وقدت الشم�ع ع� الد�ا���

�
� الحال األنوار وأ

أض�ئت ��
� عن أصحاب ض�ئت المساجد، ب�نما �عض الممثل��

�
الم�ذن وأ

� موا�بهم الم��نة
حرف التجارات والصناعات ع� الع��ات ��

�
� إطالق الن�ات واألغا��

�� � � ال��يع، من �ان يتف��
� تحدث �� �ال��

ا. م�� أمامهم السقاءون �الِقرب،  وابتهاج�
ً

�صوت عاٍل احتفا�
قت المواقد والقناد�ل

�
والناس من حولهم �شاهدون، ُعل

المض�ئة ع� طول الط��ق لتن�� للناس الدروب، �أن رمضان قد
� السموات.

أ�� وأ�� معه نوٌر ع� األرض ونور الهالل ف���
� ذات يوم، وهو صغ�� جوار أب�ه

تذكر الس�د محمود الوردا��
� القضاة

� ل�لة الرؤ�ة، و�ان قا��
أ�ام الحملة الفر�س�ة، ��

، عند �
� ب��ت القا�� والمح�ِسب ومشايخ الديوان مجتمع��

� الموكب وأحاط بهم مشايخ الحرف
ثبوت الرؤ�ة خرجوا ��

وجملة من العسا�ر الفر�ساو�ة، وأطلقت المدافع والصوار�ــــخ
من القلعة واألز�ك�ة، حينها �انت كسوة ال�ع�ة مودعة �مشهد
� األسب�ع الثالث من

� ح�� موعد دوران المحمل �� اإلمام الحس��
شهر شوال.

ال فور��ه ومشايخ الديوان إ� � هذا اليوم توجه الوك�ل الج��
��

� انتظار حضور نا�ليون بونابرت لل�شف عن
�� � المشهد الحسي��
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� رمضان، حينها رأى
ال�سوة، ازدحم الناس ز�ادة ع� عادتهم ��

� نا�ليون وقد ح�� ونزل عن فرسه عند ال�اب ت�� �عي��ه الصغ��
وأراد العبور للمسجد، فلما رأى ذلك االزدحام، هاب الدخول

وخاف العبور وسأل من معه عن س�ب هذا االزدحام، فقالوا:
ا ع� هذە � نهار رمضان يزدحمون دائم�

- هذە عادة الناس ��
� المسجد، ولو حصل من�م ت�ب�ه كنا أخرجناهم ق�ل

الصورة ��
حضور�م.

ا وأناب. فركب فرسه وفرَّ راجع�
، � � سواء أ�انوا أق�اط م���� أها�� المحروسة من غ�� المسلم��
أو أرمن، أو ح�� من ج�س�ات أخرى، ت�تظر هذا الشهر؛ ألنه
ء ل�اليها �ألوان �

�مأل المحروسة �البهجة وال�ور، و���
� الخ�� مع

اء، ف�أ�� االحتفاالت المختلفة، و�ك�� ف�ه البيع وال��
� خاصة. الشهر ل�ل الناس �افة ول�س للمسلم��

ار�ن غلقت جميع قاعات الخمَّ
�
، أ �العادة مأمورون من الوا��

�القاهرة، وتم حظر بيع الخمر من آخر شهر جمادى اآلخرة.
� رمضان،

ا ��  ول�لهم نهار�
ً

ِعل�ة القوم اعتادوا قلب نهارهم ل��
ب�ل ساعة

ُ
ينامون من مطلع الفجر ح�� أذان الع�، أو ق

� الخفاء، ل�ن عامة الشعب
المغرب �قل�ل، ومنهم من �فطر ��

ا �عد العشاء، � لم �كن �سلك نفس المسلك ح�� و�ن َسهر كث��
� المسجد، ثم

او�ــــح و�ح�� حلقات الذكر �� ال�عض �ص�� ال��
ينام ل�ضع ساعات ق�ل السحور، ومنهم من ي�دأ يومه من �عد
� أو ي��د، ثم �س��قظ صالة الفجر، ال�عض ��مل نومه لساعت��
ا ما ، ونادر� � أو أ��� لي�دأ عمله من ق�ل ساعة الض� �ساعت��
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ا أو ع� سفر� أو قد ُ�فطر منهم أحٌد، إال من �ان منهم م��ض�
أص�ب �عذر �منعه عن الص�ام.

� تلك الساعة من الل�ل، فقد مر
الجو �ان شد�د الحرارة ح�� ��

ع� �دا�ة أغسطس ستة أ�ام، معظم األها�� من متوس�� العمر
� برد الشتاء؛ إذ �ان نهارە

عا�وا أغلب شهور رمضانهم ��
ة ا، ال �شعرون معه �ج�ع أو عطش ن��جة االمتناع لف�� � قص��
 �سمح لهم �قل�ل من

ً
ل�ست �الط��لة عن الماء، ول�له ط���

� عامنا هذا فهم �حملون
ا، أما �� السهر واال�تفاء من النوم مع�

عبء الصوم مع ق�ظ الحر والعرق، و�حساسهم �العطش �ما
. ، ور�ما أ��� � عامهم الذي م��

حدث معهم ��
انتقلت مسؤول�ة استطالع هالل شهر رمضان الم�ارك من
� عهد محمد ع�� �اشا، فقد �ان

ع�ة �� القضاة إ� المح�مة ال��
الناس من ق�ل �خرجون إ� سفح المقطم لرؤ�ة الهالل، و�انت
هناك دكة موضوعة ع� م�ان مرتفع ُعرفت �دكة القضاة،
عدت ل�شاهدوا الهالل عندها، استمرت هذە الدكة ح�� عهد

�
أ

القائد الفاط�� �در الجما�� الذي أمر ب�ناء مسجٍد م�انها
�

ا لرؤ�ة هالل شهر رمضان، ف�ان قا�� واُتخذت مئذنته مرصد�
القضاة �خ�ج لرؤ�ة الهالل ومعه القضاة األر�عة كشهود ومعهم
ك معهم المح�سب وك�ار تجار الشم�ع والفوان�س، و�ش��

القاهرة ورؤساء الطوائف والصناعات والحرف.
ا من منتصف شع�ان والس�د محمود �ح� ألبنائه يوم��
ا من والدە، ومن الشي�خ، عن � � سمعها صغ�� الح�ا�ات ال��
ا برؤ�ة هالل رمضان، �ان احتفاالت أهل المحروسة قد�م�
األطفال ور�ما ال��ار معهم ي�تظرون موكب رؤ�ة الهالل
ا َعِلَمُه واالحتفاالت، أ��� مما ي�تظرون الشهر نفسه، ح� عمَّ
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� الع� الفاط��
� األزهر، أنه ��

من الشيخ ع�د الفتاح ُمعلمه ��
� األقال�م،

� القاهرة و�ا��
�ان ُ�عهد للقضاة �الطواف �المساجد ��

د ما تم إجراؤە فيها من إصالح وفرش وتعليق المسارج لَتفقُّ
� أهداها الخل�فة الحا�م �أمر �ا» ال��

ُّ والقناد�ل، ح� عن «ال��
� �ان وزنها س�عة هللا إ� مسجد عمرو بن العاص �الفسطاط ال��
� ل�ا�� المواسم

قناط�� من الفضة الخالصة، و�ان يوقد بها ��
واألع�اد أ��� من س�عمائة قند�ل، و�فرش المسجد �ع��

ط�قات من الحص�� الملون �عضها فوق �عض، وما أن ي�ت��
عد

�
�ا والقناد�ل إ� م�ان أ شهر رمضان ح�� ُتعاد تلك ال��

� ذلك الوقت
لحفظها ف�ه داخل المسجد. وقد �انت الدولة ��

اء ال�خور الهندي وال�افور والمسك ا من المال ل�� تخصص م�لغ�
ة �ان � شهر الصوم. تلك الف��

الذي ��ف لتلك المساجد ��
� المحروسة،

� من أهم األسواق �� � �النحاس�� سوق الشماع��
� تزن اء الشم�ع الموكب�ة ال�� فشهر رمضان موسم عظ�م ل��
ة أرطال أو أقل، األطفال �انوا �لتفون حول إحدى الواحدة ع��
الشم�ع و�أ�ديهم الفوان�س �غنون و�تضاحكون و�مضون
او�ــــح. � الحواري من �عد اإلفطار ح�� صالة ال��

�موكبهم المن�� ��
سوق السمك��ة داخل �اب زو�لة، �ان �عجُّ �أنواع ال�ام�ش وقمر
� ترجع إ� القرن الثامن الدين، و�انت و�الة «قوصون» ال��
ل فيها ب�ضائع �الد الشام من � الهجري و�� مقر تجار الشام، ُي��
ال��ت والصابون والفستق والجوز واللوز والخروب، ولما خ��ت
� القرن التاسع انتقلت تجارة المك�ات إ� و�الة مطبخ

الو�الة ��
العمل �الجمال�ة، ح�ث ُخصصت لبيع أصناف الجوز واللوز وما

شابههما.
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د الخل�فة الخروج إ� عامة عوَّ
َ
ا، ت ا أن قد�م� علم من والدە أ�ض�

� مهرجان إعالن حلول شهر رمضان من �اب الذهب
الشعب ��

ا �مال�سه الفخمة ، متحل�� وهو أحد أبواب الق� الفاط��
وحوله الوزراء �مال�سهم المزركشة وخيولهم ��وجها المذه�ة،
� أ�ديهم الرماح واألسلحة المطعمة �الذهب والفضة واألعالم

و��
، �ان �س�� الح����ة الملونة، وأمامهم الجند تتقدمهم الموس���

� هذا االحتفال التجار، وصانعو المعادن، والصاغة،
معه ��

� إقامة مختلف أنواع ال��نة ع�
هم، الذين �انوا ي��ارون �� وغ��

� أب� ز�نة.
حوان�تهم فت�دو الشوارع والطرقات ��

� الق��ن، ح�ث موكب الخل�فة السلطان �ان ي�دأ من شارع ب��
ق�� الملك الصالح نجم الدين أيوب، وق�� شجرة الدر، ومساجد
الدولة المملوك�ة مثل مسجد السلطان قنصوة الغوري ومسجد
� منطقة الجمال�ة ح�� �خ�ج من �اب

ف برساي، و�س�� �� األ��
الفت�ح، وهو أحد أبواب سور القاهرة الشمال�ة، ثم �دخل من
� أثناء الط��ق توزع

ا إ� �اب الذهب �الق�، و�� �اب الن� عائد�
، وحينما �عود الخل�فة إ� � الصدقات ع� الفقراء والمسا���
� مدخل الق�

الق� �ستق�له المقرؤون بتالوة القرآن ال���م ��
ە، ح�� �صل إ� خزانة ال�سوة الخاصة، ف�غ��ِّ مال�سه � ودهال��
� دولته �طبق من الفضة مملوء �الحلوى،

و�رسل إ� �ل أم�� ��
تتوسطه �ة من الدنان�� الذهب�ة وتوزع ال�سوة والصدقات
� والفقراء، ثم يتوجه وال�خور وأعواد المسك ع� الموظف��
ل��ارة قبور آ�ائه حسب عادته، فإذا ما انت� من ذلك أمر �أن

�كتب إ� الوالة والنواب �حلول شهر رمضان.
� ص�اح أول أ�ام رمضان �صعد المح�سب

� أ�ام الممال�ك، ��
أما ��

، ف�خلع عليهم والقضاة األر�عة إ� القلعة لتهنئة الوا�� المملو��
ُّ
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مدُّ
ُ
� بيوت األع�ان �انت الم�دب ت

� �ما جرت العادة. و�� قفاط��
للناس وال ُ�منع من ي��د الدخول، و�انت لهم عادات وصدقات
، �ملئون من ذلك � � ل�ا�� رمضان �ط�خون فيها األرز �الل��

��
� �ل ب�ت

، �جتمع �� � ة، و�وزعون منها ع� المحتاج�� ا كث�� قصاع�
� و�أ�لون، �عطونهم �عد ال�ث�� من الفقراء فيوزعون عليهم الخ��
ذلك دراهم، خالف ما يوزع من ال�عك المحشو �السكر

والعجم�ة وسائر الحلوى.
� م�دان القلعة و�تقدم إل�ه

� مستهل الشهر �جلس السلطان ��
و��

الخل�فة والقضاة األر�عة �التهنئة، ثم �ستعرض �م�ات الدقيق
� والسكر والغنم وال�قر المخصصة لصدقات رمضان، والخ��
� أنحاء

�عرضها عل�ه المح�سب �عد أن �كون قد استعرضها ��
، فينعم ع� المح�سب وع� ك�ار القاهرة تتقدمها الموس���

رجال الدولة.
� ال��ِ واإلحسان طوال

� الممال�ك اهتموا �التوسع �� سالط��
الشهر الم�ارك، فالسلطان برقوق اعتاد طوال أ�ام مل�ه أن �ذبح
�ن �قرة يتصدق � �ل يوم من أ�ام رمضان خمسة وع��

��
� واألطعمة ع� أهل المساجد �لحومها، �اإلضافة إ� الخ��
� والروا�ط والسجون، وسار ع� س�ته من أ�� �عدە من السالط��
� وا من ذبح األ�قار وتوز�ــــع لحومها، �ما رتب سالط�� فأ���

� �ل يوم من أ�ام شهر
س ذبح خمسة آالف رأس �� السلطان بي��

رمضان.
ة �عد خروج الفر�ساو�ة من ال�الد، تذكر الس�د محمود الف��
ة، وامتنع الناس عانت خاللها ال�الد من اضطرا�ات وقالقل كث��

عن االحتفال �استطالع الهالل أو حلول شهر رمضان، أو ح��
�
المولد النبوي الذي تقام له االحتفاالت وال��نة، لما �ان ��
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�
�� � المدينة من دماء وقت� وأعمال سلب ونهب، �ان ال�ل �خت��

، �غلقون أبواب حاراتهم و�سهر جوارها ال�عض ب�ته أغلب الل�ا��
للحراسة.

� األعوام القل�لة الماض�ة من �دا�ات ح�م الوا�� محمد ع��
��

� صناعة
�� �

ة والصوا�� � النحاس�ة ال�ب��
�اشا، استحدثت األوا��

ا، �ما � الشعراء قد�م� � �ان لها موضع مساجالت ب�� ال�نافة ال��
�ان هناك اهتمام �الغ �القطا�ف وأنواع الحلوى �افة، و�العادة
تم تحذير ال�اعة من رفع أسعار الحلوى خالل شهر رمضان و�ال
� حال ارتفاعها

� حال رفعها، و��
� ساحة القضاء ��

�ون �� فس���
ترفع شكوى إ� المح�سب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٢-
وقف محمد ع�� �اشا وا�� م�، �لحيته الب�ضاء ال�ثة، وكرشه
، الذي �ح�ط �

� حزامه القما��
الضخم، وهو �ضع �د�ه ��

ە أ��� المناظر فة القلعة، إ� ما �عدَّ �� �
�خ�ە، شارد النظرات ��

، وأحبهم إ� نظرە، القاهرة وضواحيها، �م�ذنها
ً

روعة وجما�
��اتها الخش��ة، وأشجار العال�ة وق�ابها العد�دة، �منازلها وم��

 نا��
ً

ق سه� � بيوتها، ومجرى ن�لها �خ�� ة ب�� النخ�ل من���
ة، واألهرامات � � ضوا�� بوالق وم� العت�قة والج��

ة �� الخ��
الثالثة �لمحها رغم �عدها شامخة عال�ة تتحدى الزمان والِقدم
الذي طالها، يتابع الموا�ب السائرة المليئة �األضواء واألصوات
 �حلول شهر رمضان ال���م،

ً
� انطلقت احتفا� والمفرقعات ال��

ة � مدينة صغ��
� ص�اە، ��

احتفاالت مختلفة عما تعود عليها ��
� «جال�سو»،

ع� صخرة فارس�ة، أسماها اإلسكندر المقدو��
وأ�دل اسمها في��قيو الع� األوسط إ� «ال�افاال»، وحرفها

� آل إليهم ح�ُمها وجعلوها «قولة». األتراك ح��
� م� والمحروسة، ُولد محمد

� تلك ال�قعة ال�ع�دة عن أرا��
��

، وا�� م� والسودان ع�� �اشا المسعود بن إبراه�م أغا القول��
و�الد الحجاز وأطراف ش�ه الج��رة الع���ة وال�من والشام

وأعا�� العراق وأجزاء من �الد اليونان.
دارت ذك��ات طفولته �عقله، فلم �كن يتوقع محمد ع�� الطفل
� ص�اهما، فلم

الوح�د ألب��ن قصف الموت زهرة �ل أوالدهما ��
� حجر أمه تقص عل�ه المنام

يبق لهما إال هو، وهو �جلس ��
� � أحشائها، وف�ە لها �عض العراف��

الذي رأته و�� تحمله ��
� يوم

وأ�دوا أنه ي��� �مستق�ل عظ�م لثمرة �طنها، سوف �أ��
ا �جنودە وعتادە وقواته، ا وغ���

�
ق و�تحقق له، ف�ملك األرض ��
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، و�ح�م المحروسة وشعبها � ِ�� �جلس ع� عرش م� السَّ
وال�الد من حولها، و�سكن قلعتها فوق سفح الج�ل.

�
� م� من حينها، المتجه إليها �ال�� القلعة �� مقر ح�م سالط��

� للقاهرة
�� � الجنوب ال��

مشقة طل�ع سفح ج�لها الحاد، تقع ��
المحروسة، فوق مسطح واسع ل��وة صخ��ة �القرب من ج�ل
م�لة �قام بها سوق المقطم، أمامها ساحة فس�حة �س� الرُّ
� مجموعات حول

ي�سكع ف�ه �عض الناس وال�عض �لتفون ��
مجموعة من الحواة واآلالت�ة ورواة القصص، ش�دها صالح
� � منذ عام ١١٧٦م، ل�ن بناءها لم يتم إال �عد اثن�� الدين األيو��

� عهد السلطان ال�امل بن العادل، ل�كون أول من
ا، �� � عام� وثالث��

ا للح�م، أبواب القلعة �اب الحد�د و�اب �سكنها و�تخذها مقر�
، جم�عها تم بناؤها �

المقطم و�اب القلعة وال�اب الوسطا��
�اتجاهات مختلفة لتكون منفذ القوات للحما�ة والس�طرة ع�
� القاهرة والفسطاط، لم ت�ته مهمة القلعة ع� الحما�ة مدين��
� تم فقط �ل احتوت ع� أهم المقت��ات األث��ة �القاهرة ال��
ب، و�اي � عدة مناطق مختلفة بها ومنها دار ال��

تقس�مها ��
العدل، وق� الجوهرة، وجامع النا� محمد بن قالوون، و���

يوسف، وق� الحرم، ومدرسة القلعة الح���ة، وثكنات الج�ش
الم�ي، ومسجد سل�مان �اشا الخادم، وسار�ة الج�ل وجامع
أحمد كتخدا ع��ان، وجامع العزب، ودار صناعة القلعة، وورش
ا مختلفة وموزعة �اب العزب، �ل هذا �جانب ثالثة ع�� برج�

ع� جميع أطراف واتجاهات القلعة.
� للقلعة، يوجد ال�اب المدرج وفوقه كتا�ة �ش�� � الضلع الغر��

��
إ� بناء هذە القلعة، نصه: «�سم هللا الرحمن الرح�م، أمر
� ب��شاء هذە القلعة ال�اهرة، المجاورة لمحروسة القاهرة ال��
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ا وسعة ع� من التجأ إ� ظل مل�ه ا وتحس�ن� جمعت نفع�
ا، موالنا الملك النا� صالح الدن�ا والدين، أبو المظفر وتحص�ن�
� نظر أخ�ه وو��

�� � � دولة أم�� المؤمن�� يوسف بن أيوب مح��
� �كر محمد خل�ل أم�� عهدە، الملك العادل س�ف الدين أ��

� دولته، قراقوش بن ع�د ، ع� �د أم�� ممل�ته، ومع�� � المؤمن��
� وخمسمائة». � سنة �سع وس�ع��

هللا المل�� النا�ي ��
القلعة لها عدة أبواب، �اب العزب الذي شهد واحدة من أ�شع
� حدثت ع� مر التار�ــــخ، هو مدخل القلعة الرئ��� المذابح ال��

م�لة، �قود إ� ممر ضيق شد�د � منها إ� م�دان الرُّ
الذي �ف��

� �عض األما�ن
� الصخر، ونحتت ��

حت جزء منه ��
ُ
الم�ل، ن

درجات ل�سه�ل طل�ع ونزول الجمال والخيول، تعلوە أبراج
ضخمة.

�
ج المقطم، وال�اب الوسطا�� �اب المقطم هو ال�اب المجاور ل��

، �
�ن �الحوش السلطا�� � ال�ب�� س�� �ذلك ألنه يتوسط الديوان��

ديوان قاي��اي وديوان الغوري، ال�اب الجد�د أ�شأە محمد ع��
 من ال�اب المدرج و�اب

�
 عن ال�اب المدرج، لما رأى أن ��

ً
�د��

اإلنكشار�ة ال �صلحان لمرور الع��ات والمدافع ذات العجل،
ا منحدرة ل�سه�ل الصعود إ� القلعة مهد لل�اب الجد�د ط��ق�
ا ال�اب الداخ�� للقلعة المعروف ب�اب ب�ج � ول منها، وأخ�� � وال��
� قلعة الج�ل أو المدينة العسك��ة المحصنة القلعة، �فصل ب��

� الجنوب.
� القلعة والمدينة السلطان�ة �� � الشمال و���

��
� �دا�ة القرن الرابع

القلعة بها مسجد بناە السلطان ابن قالوون ��
، لم �عد �ستخدم للع�ادة، رغم بنائه العظ�م، فقد أصبح ع��
ة �ع�دة، ف�ه أروقة ة قد هوت منذ ف�� ا ح�� أن قبته ال�ب�� متداع��
� شمال غرب هذا المسجد

ذات أعمدة تح�ط �صحن م��ــع، ��
ُ
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سب
ُ
أنقاض لق� قد�م �عرف �ق� يوسف أو ديوان يوسف �

 إ� يوسف صالح الدين، ل�ن السلطان قالوون هو من بناە
�
خطأ

ع� حسب قول المق��زي، ُ�مكن للواقف من ناح�ة أنقاض ب�ت
يوسف رؤ�ة القاهرة المحروسة وضواحيها و�يوتها، �ما �مكنه
من هناك رؤ�ة كث�� من القصور والمنازل الفخمة؛ منها ق�
� بوالق وم� العت�قة، وتك�ة إبراه�م �اشا ع� ضفاف النهر ب��
الدراو�ش، وجنوب هذە األب��ة �قع فم الخليج وفوقه ي�دأ ج�
� � ال��

العيون الذي ينقل الم�اە من الن�ل إ� القلعة، أما السوا��
ترفع الماء إ� قناة ج� العيون فمقامة داخل مب�� كب��

، وطول ا أو أ��� � سدا�� األضالع ي�لغ ارتفاعه �سعة ع�� م��
� من الحجر، ع�ارة ات و���د، مب�� الج� حوا�� ثالثة ك�لوم��
ا مع عن سلسلة من القناطر الض�قة، �قل ارتفاعها تدر�ج��
، عندما �صل الماء إ� نها�ة مجراە � صعود األرض التدر���
� قناة تحت األرض و�رفع من ب�� داخل القلعة، محفور

�دخل ��
ا من مستوى أرض القلعة. � � الصخر �عمق ٩٠ م��

��
، فمنذ طفولته وهو لم تكن الح�اة هينة أو لينة مع محمد ع��
� فقر المع�شة وجفاء الدن�ا وتقل�اتها، ال�� و�التها، وذاق ُمر

�عا��
طعمها، صعودە إ� عرش م� لم �كن �األمر السهل، فقد ال��

معاناة وخاض معارك، سفك الدماء وعلق الرؤوس ع� األبواب
�
من أجل ن�لها، ح�� نال مرادە ووصل إ� ما وصل إل�ه هنا ��

� عهدە.
� تغ�� ش�لها �� القلعة ينظر من نافذتها إ� المحروسة ال��

� أي
ال �ذكر ال�اشا الوا�� ال�ث�� عن طفولته، وال �عرف ح�� ��

� الشهور ُولد، ل�نه �ذكر أنه ولد عام ١٧٦٩، �ذكر أمه ال��
� مقت�ل العمر، و�� تح�� له

خطفها منه الموت وهو �عد ��
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� قل�ه
�استمرار منذ َوَ� عن الحلم الذي رأته، ح�� ُحفر ��

ووع�ه منذ الصغر.
،

ً
والدە إبراه�م أغا �ان رئ�س خفر الطرق، دخُل وظ�فته ض���

ا ما �حصل عل�ه ، فغال��
ً

� مع�شته إن حصل عل�ه �ام�
��اد �ك��

� تلك األ�ام، ر�ما
� الدولة العثمان�ة ��

ا شأن أغلب موظ�� منقوص�
ا � ص�اهم، لماتوا جوع�

لو لم يرحمه القدر وحصد الموت أبناءە ��
� دارە من شدة فقرە، ولما وجد ما �طعمهم �ه، فلم يبق له إال

��
ولٌد واحد، أوالە �ل اهتمامه ورعايته، وتركه �شب ع� هواە، لم
يرسله لن�ل حظه من التعل�م، ولم يهتم ح�� بتلقينه القراءة
� وال�تا�ة، أو ا��شاف ميوله وتوجيهه نحو تعلم غرض مع��

� مستق�له. لم �مهله
� ش�ا�ه ومصدَر رزق ��

ا �� �كون له معين�
� أول

ا، فقد حصد الموت أم محمد ع�� وهو �� � القدر كث��
مراهقته، وق�ل أن تجف دموعه أطاح بوالدە خارج الح�اة،

ة. ة قص�� � ف��
� أمه ثم أب�ه ��

� وراء نع��
ل�م��

ا، ال عائل له، ا وح�د� � عش�ة وضحاها، ي��م� أصبح محمد ع�� ب��
ا، عاش � وأص�حت الدن�ا من حوله مقفرة ال �دري لنفسه مص��
� كنف عمه طوسن أغا، فداهمه الموت، �أن الموت أصبح

��
ە، �أخذ �ل من �ع�ش معه، � س��

ا لمحمد ع�� �صاح�ه �� رف�ق�
ا، أشفق عل�ه الس�د إسماع�ل أغا ە ع� الح�اة فرد� و�ج��
ا له من ناح�ة أمه، فضمه � المدينة - حا�مها -، و�ان ق���� شور���

إ� ب�ته وآواە تحت سقفه.
: ً
انه �عد وفاة والدە، يتح� عل�ه قائ� � يوم سمع أحد ج��

��
- ماذا ع� أن �كون نص�ب هذا الغالم تع�س الحظ من الح�اة،
ا، � �عد أن أفقدە الدهر والد�ه وجعله ال حول له وال قوة، فق��
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ا، ال علم عندە، وال صنعة لد�ه؟� معدم�
ا، وأوقد ف�ه جذوة نار، قال ا شد�د� � محمد ع�� أثر�

أثر ذلك ��
� � منذ سمعت ذلك القول، عزمت ذلك الح��

عنها ف�ما �عد: «إ��
، وترو�ض نف�� ع� امتالك زمام � ا ع� تغي�� ما �� ا أ��د� عزم�
ا، ع�

�
� استمررت، أح�ان

، �عد ذلك، أ�� ، فقد حدث �� �
أهوا��

� ال أتناول فيهم من الطعام إال القل�ل، وال � �امل�� الجري يوم��
، وأتمرن ع� خشونة المع�شة، �

، ألقوى عضال�� أنام ِإال ال�س��
� جميع التمار�ن

�� �
ولم �عد يهدأ �� �ال ح�� فقت جميع أقرا��

� �حر عجاج
ا �المجداف قمنا �ه ��

�
� ألذكر س�اق

ال��اض�ة، و���
متالطم األمواج، �ان الغرض منه ال�ل�غ �القوارب إ� ج��رة
� أن �لوا، وخارت عزائمهم، أما

، ما ل�ث أقرا�� ق���ة من الشا��
ا، ما ، وقد �ان ما يزال ناعم� � أنا، �الرغم من �سلخ جلد راح��
ا الم�ج وال��ــــح، ح�� أدركت ج��رة طشيوز، فتئت أجدف، مقاوم�

�« و�� اليوم مل��
�ن من الناس، � ب�ت حا�م المدينة، تعرف محمد ع� ال�ث��

��
�ان �جلس معه وهو �قا�ل ضيوفه، فتعرف ع� رجل فر���

، عجب �ذ�اء الف��
�
� المدينة، أ

اسمه مسيو ليون، �ان له محل ��
ة، �ح�� له أخ�ار ال�الد، وما ات كث�� وان��اهة عقله، فجالسه ف��
�حدث حولهم، أنار له عقله الذي لم �كن ��� من علوم الدن�ا
ته وزودە ، ونما عقله، منحه من خ�� ة الف�� ا، فتفتحت �ص�� ش�ئ�
ق، أح�ه محمد ع�� ە �مستق�ل م�� �اإلرشادات والنصائح، و���

� �دا�ة ش�ا�ه تعرف ع� شيخ
وأحب الفر�ساو�ة �لهم ألجله. ��

ها، � من عمرە، مشهور �معرفته عن األحالم وتفس�� � الس�ع��
��

ا ع� � دد كث�� وقد �ان حلم أمه الذي قصته عل�ه وهو صغ�� ي��
 ع��ضة،

ً
ا مستق�ل�ة وآما� � داخله أحالم�

مخ�لته، و�وقظ ��
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ب ماء الن�ل �له ولم ا و�� � ل�لة أنه ظ�� ظمأ شد�د�
فحلم ��

يرتو، اس��قظ يومها �حلق جاف كرجل �س�� تحت شمس
ًالصحراء منذ أ�ام ال �جد ما يروي �ه عطشه، �ان أول ما فعله
� الص�اح أن ذهب للشيخ وقص عل�ه منامه، نظر إل�ه ط���

��
ء، ثم اب�سم وهمس إل�ه: �

� صمت ال ي�دو ع� مالمحه ��
��

� أنك ستملك وادي الن�ل �أ�ە، ، فإن منامك �ع�� � - أ��� �ا ب��
ە. ولن تكتف �ه، �ل س�س� إ� امتالك أقطار غ��

تعجب محمد ع�� من التفس�� الذي ق�ل له وسخر منه،
واس��عد حدوثه، فما له وما للن�ل وواد�ه، ل�نه �الرغم من ذلك

أخذت مخ�لته تزدحم �األف�ار وأحالمه ت�سع.
� أحد األ�ام �عد أن أتم الثامنة ع�� من عمرە، دخل ع�

��
� مقرە،

ا ع� الدخول عل�ه �� � قولة، وقد �ان معتاد� شور���
� أمور ال�الد وشئونها، واالستماع إ� األخ�ار

والحد�ث معه ��
ا
�
ا، أو من �صاص�ه أح�ان

�
� تردە من العامة أو من حرسه أح�ان ال��

� تردد �عد ما
، فسأله �� أخرى، الحظ ع� وجهه عالمات تفك��

ە �عد أن زفر الحظ االضطراب ال�ادي ع� قسمات وجهه، أخ��
�
من فِ�ِه زفرة ضيق أن أها�� ق��ة براوستا - و�� ق��ة تقع ��

ائب المفروضة دائرة ح�مه، اتفقوا ع� رفض دفع أموال ال��
عليهم، وال �دري ما العمل وال ك�ف الس��ل إ� ردعهم وقوته
العسك��ة ل�ست �الق��ة، وأعداد جنودە غ�� �اف�ة إلج�ارهم
ا �عض ائب عنوة، ظل محمد ع�� صامت� و�رغامهم ع� دفع ال��
، وُ�ظهر بها ذ�اءە � � ط��قة �ساعد بها الشور���

الوقت �فكر ��
ا خدماته: أمامه، ثم قال عارض�
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� أتو� األمر وسأتكفل ب�ج�ار أهل براوستا ع� دفع ما - دع��
� ة رجال مدجج�� � ع�� ائب، فقط أعط�� عليهم من أموال ال��

��امل أسلحتهم.
وافق الشور��� �عد لحظات غلبته فيها نظرات الثقة والقوة
، وأرسل معه الرجال �عد ما أمرهم � الف�� � عي��

والدهاء ��
�طاعته.

ة، دخل مسجدها وصل محمد ع�� إ� براوستا مع جنودە الع��
� صفوفهم، ف�غ وسط أهلها، وأدى الصالة ع� مرأى منهم و���
ا أنه �حمل � طلب أر�عة من أع�ان الق��ة، ُمدع��

منها ثم أرسل ��
رسالة لها أهم�ة �الغة م�لٌف ب��ل�غها، ح�� األر�عة أع�ان
� لمعرفة الرسالة أو الخ�� المهم الذي جاء �ه � متلهف�� م�ع��
وا عت�ة المسجد ح�� انقض محمد ع�� الف�� الرسول، ما ان ع��

ورجاله عليهم ك�لوهم وشدوا وثاقهم، ارتفع �اخ األر�عة رجال
� غضب �عد

�� � �ستغيثون �أهل ق��تهم، فتجمع األها�� ُمهتاج��
سماعهم أصوات االستغاثة، وزاد غضبهم �عد أن رأو أع�انهم
ة رجال واألر�عة مق�دة �الح�ال، وقف محمد ع�� أمام الع��
، هدد األها�� �ذ�حهم أمام أعينهم ع� مرأى � أ�ى الموثق��
ومسمع منهم، إذا حاولوا التعرض له ورجاله إلنقاذ أع�انهم، أو
ائب، سار �األ�ى إ� قولة � االمتناع عن دفع ال��

إذا استمروا ��
� قل��ــهم وسلمهم

وسط أها�� براوستا الذي نزل الرعب ��
ة ح�� �عض من أها�� براوستا � اليوم التا�� م�ا��

لشور�جيها، ��
���ة، دفعوها وافتدوا أع�انهم وقدموا �حملون األموال ال��

اعتذاراتهم.
� لما رأى ف�ه من إقدام لة محمد ع�� عند الشور��� � ارتفعت م��
� ت��ف األمور، فمنحه رت�ة �لوك

وعزم وشجاعة ودهاء ��
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، وزوجه من إحدى ق���اته من ال�ساء، ، وق��ه منه أ��� �
�ا��

و�انت مطلقة وذات ثروة، عاش معها سنوات تخلص فيها من
� تجارة التبغ

هموم المع�شة الماد�ة وعنائها، عمل �مالها ��
ت تجارته وازدادت أر�احه، أنجب ونجح فيها، زادت األموال وك��
، و��� أحالم � منها ثالثة أوالد إبراه�م وطوسن و�سماع�ل و��ت��

� رغد ع�شته الجد�دة.
ص�اە وحلم أمه ��

� ع�شة هانئة هادئة، ح�� أ�� يوٌم
مرت السنوات ومحمد ع� ��

� األستانة، بتجن�د
وجاء أمر إلسماع�ل أغا من ال�اب العا�� ��

� الحملة المرسلة إلخراج الفر�ساو�ة
ثالثمائة رجل، للمشاركة ��

� �عد جهد، ووضعها تحت ق�ادة من م�، جمعهم الشور���
ولدە ع�� أغا، وطلب من محمد ع�� االنضمام له والس�� معه

إلخراج الفر�ساو�ة ال�فار من م�.
� شدة..��

فرفض.. �ل رفض ��
ح�� أنه خ�ج من عند إسماع�ل أغا �علن تمردە ع� طاعة
� هذە الدن�ا،

� الذي ر�اە واعت�� �ه منذ يتمه وتلطمه �� الشور���
� � تقد�مها إل�ه، ترك الشور���

ا إ�اها �عد سنوات قضاها ��
�

نا�ذ
ا، عاد إ� محل تجارته �جلس فيها و�دخن ا عل�ه، وناقم� غاض��
�
ا �س�� �� � توتر، رأى الشيخ الذي ف� له حلمه قد�م�

التبغ ��
ا ع� الجلوس ط��قه المعتاد أمام د�انته فدعاە، و�ان معتاد�
ا، وع� وجه محمد ع�� والتحدث معه، جلسا �دخنان مع�

� مالمحه عما �ه �عد ما رأە
ا �� عالمات الضيق، فسأله متفرس�

� ضيق وغضب:
ا، فأجاب �� مضط���

� إ� م� لقتال ال�فار - الس�د إسماع�ل أغا ي��د أن ُيرسل��
� وشأن الحرب مع

الفر�ساو�ة الذين دخلوها، فما شأ��
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� �الد أخرى، أنا ال أر�د، الوطن هنا، وهو خ��
الفر�ساو�ة ��

ت � الذين ك��
� هنا، رفا��

ا أه�� وأوالدي وتجار�� ، أ�ض� وأ���
� هنا هن�ئة، فلم الرح�ل والحرب؟� وسطهم، وع�ش��

� جد�ة وحزم وهو ينفث دخانه:
أجاب الشيخ ��

ء، ر�ما تع�ش هنا �
، فما قلته لن �صل �ك إ� �� � - أخطأت �ا ب��

حمون عل�ك تك إال أبناء وأحفاد ي�� وتموت وال ي��� من س��
ة، ثم ي�سونك و��ساك التار�ــــخ، إن الط��ق لط��لة، ول�نها ف��

توصل إ� الُعال.
ته، ، وأنارت له �ص�� � عقل محمد ع��

�لمات موح�ة ترددت ��
ح�� إنه قال ف�ما �عد: «إن �الم ذلك الشيخ الذي كنت أثق �ه
، ووضعت نف�� تحت � ، فعدت إ� الشور��� � ا أقنع�� � ا كب��

�
وثوق

ت�فه».
و�ان للقدر تصار�فه الخاصة، فقد أنهكت الرحلة ال�ح��ة
، فما أن وصل إ� الشوا�� � والسفر ع�� أغا بن الشور���
�
الم��ة، ح�� تخ� عن فرقته لمحمد ع�� وعاد إ� �الدە، وُر��

ا. محمد ع�� وأصبح �م�اش��
، أطلق الرصاص � � المعارك ضد الفر�ساو���

التحم محمد ع�� ��
� تنف�ذ

� القتال، ودهائه ��
وطعن �الس�ف، ظهرت �سالته ��

� ق�ادته، تقرب من الرؤساء لينال الرضا معاركه، ُعرف اسمه ب��
والتقدم، ذات مرة طلب من حسن أغا أحد الض�اط األخصاء
عند الق�طان �اشا أن يتوسط له عندە، فألحقه الق�طان �اشا
ا ع� القطر الم�ي � وال�� �خدمة خ�و �اشا الذي �ان قد تع��
� ، ظهر ولمع اسمه ب�� � � أقل من س�ت��

حينها، وأوصاە �ه، ��
� �لوك �ا�� أي رئ�س حرس � الج�ش إ� رت�ة ق��

أقرانه، ارت�� ��
�
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ا ، وأهداە يوم� عجب �ه خ�و �اشا وق��ه إل�ه أ���
�
ال�اي، أ

هد�ت إل�ه، ورفعه إ� رت�ة ساري
�
ا من أر�عة ج�اد �انت قد أ فرس�

ال. ششمة - أي ج��
� ما زالوا � فو�� عارمة، فاإلنجل��

�انت أمور ال�لد حينها ��
� � ال�قاء والرح�ل، و��� ددون ما ب�� موجودين �قواتهم، م��

مساندة ال�اب العا�� ضد الممال�ك، أو منا�ة الممال�ك ع�
� يوسف �اشا ، والعثمانيون رغم ال�اع الذي �ان ب�� ال�اب العا��
� �اشا أم�� ال�حر، الذي استخدم الصدر األعظم وقجك حس��
نفوذە وجعل ال�اب العا�� يو�� خ�و �اشا - التابع له - وال�ة
م�، و�انت لديهما أوامرهما �القضاء ع� الممال�ك �عد أن
� أرض المحروسة، ما زالوا ي��دون الس�طرة غادر الفر�ساو���
ال�املة ع� م� واستقرار ت�عيتها لهم، أما الممال�ك �عد
هزائمهم المتتال�ة أمام القوات الفر�س�ة، �ادوا أن �فنوا،
أص�حت أعدادهم ال ت��د عن خمسة اآلف مملوك، وال�اب
� تجن�د ممال�ك جدد �عد أن حظر بيع العا�� حال ب�نهم و���
� كس، وانقسموا ف�ما ب�نهم ب�� � إقل��� ال��ج وال��

الش�اب ��
، اللذان نزعا �

د��� وأت�اع محمد �ك األل�� أت�اع عثمان �ك ال��
ا ب�نهما. إ� المنافسة والعداء الذي صار ��ح�

ا عن �ل األطراف، يتابع �ل � موقعه، �ع�د�
ظل محمد ع�� ��

، �جمع أطراف ال�اعات �لها أمامه، �ق�س األمور �عقٍل واع�
�سب خطورة وأهم�ة األشخاص، �درس شخص�اتهم و��ت�ه إ�
�
ت�فاتهم، أدرك من اللحظة األو� أن الدولة العثمان�ة محقة ��

القضاء ع� الممال�ك، فهم س�ب ضعف المحروسة وض�اع
� السلطة معناە استمرار ضعف ال�الد

ال�الد من ق�ل، و�قاؤهم ��
د��� �فتقر إ� الح�مة وض�اعها من جد�د أمر محتمل، فال��
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ك تقدير األمور إ� انفعاالته وأهوائه، و�تط�� �أقل األش�اء و���
� شد�د الغرور بنفسه،

� �سمعها أو تحدث أمامه، واألل�� ال��
ا ال�دو�ات �جري وراء شهواته وملذاته، �طارد ال�ساء خصوص�
كها �عد أ�ام، ال يهمه وج المرأة منهن ثم ي�� � منهن أينما ذهب، ي��
اتها، ل�ن إال نع�مه وع�شته الرغدة والتنعم �أموال ال�الد وخ��
ا غ�� جدير �ح�م القطر الم�ي، فهو رجل خ�و �اشا أ�ض�
�
ها، ص�� محمد ع�� وانتظر �� ء تقدير األمور وتدب�� دموي ���

ت�عيته لخ�و، ح�� اجتاح الممال�ك دلتا م� ومنعوا األموال
عن الحكومة، �عد أن انكشف لهم المخطط وت�ينت لهم ن�ة
ال�اب العا�� المب�تة ضدهم، استغل خ�و �اشا ال�اع القائم
� من الجند، ، وحرك لقتالهما فرقت�� �

د��� واألل�� � ال�� ب��
� إل�ه، واألخرى إحداهما تحت ق�ادة يوسف �ك أحد المق����
، سارت الفرقتان ناح�ة دمنهور؛ ح�ث تحت ق�ادة محمد ع��
ا د��� موقع� اتخذها ثمانمائة مملوك تحت ق�ادة عثمان �ك ال��
� نفس الوقت

ا يهددون منه المحروسة، و�تمكنون ف�ه �� حص�ن�
�
� الذي ما زالت جيوشهم موجودة �� من االتصال �اإلنجل��

ە � س��
اإلسكندر�ة لم تغادر �عد، ت�اطأ محمد ع�� عن عمد ��

� ت��د عن الس�عة ك يوسف �ك �س�قه �جنودە ال�� �قواته، �� ي��
� معركة دام�ة.

آالف جندي، و�لتحم مع الممال�ك ��
�لفت المعركة يوسف �ك أ��� من خمسة آالف جندي، و�اد أن
�فقد ح�اته فيها، ل�نه نجا بنفسه �ال�اد، �عد أن إنقض فرسان
قوهم، وداسوا د��� ع� جانب قواته من ناح�ة ال�سار واخ�� ال��
ا وهم الجنود تحت حوافر ج�ادهم وأعملوا فيهم السيوف طعن�

�فرون أمامهم مذعور�ن.
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عاد يوسف �ك �جر �قا�ا أشالء جنودە، وأل�� أمام خ�و �اشا
� نفسه الغضب

، فأوقد �� � خسارته ع� محمد ع��
اللوم ��

ا وقد تمل�ة الغضب � مقر الح�م ساخط�
تجاهه، دخل عل�ه ��

: ً
والغ�ظ قائ�

� - لقد �اعنا محمد ع�� وتركنا لقمة سائغة لخصومنا، وترك��
أواجه القتل والقتال وحدي مع جنودي، أقطع �امل ذرا�� أن

محمد ع�� تأخر عن المواجهة عن عمد.
� شعر خ�و �اشا مع استمرار وسوسة يوسف �ك والمح�ط��

� نفسه ضدە، �ل ر�ما
ا ما �� � أذنه، أن محمد ع�� �ضمر ش�ئ�

�ه ��
� خلعه من ح�م الوال�ة

ا �� �كون �لغ �ه الط�ش و�كون طامع�
� يوم �عد صالة العشاء �عد

واالس��الء عليها، فأرسل �ستدع�ه ��
ه � قل�ه وَر�ِّ

عودتهم �أ�ام، �عد أن أوغل المح�طون �ه زرع ال�� ��
ح�� أن�تت ثمراته وأينعت زهورە، اد� أنه ي��د المناقشة معه
� �عض األمور و�ان قد ب�ت له ن�ة اإل�قاع �ه والتخلص منه، لم

��
ينطل الفخ المنصوب ع� محمد ع�� الذي عرف وفهم من
حاك الدسا�س من ِق�ل الممال�ك، وك�ف يتم

ُ
ال�دا�ات ك�ف ت

اإل�قاع �الرجال والتخلص منهم، فأرسل الرد مع أحدهم �أنه
� لمقا�لة الوا�� نهار اليوم التا�� وسط جنودە.

س�أ��

�
د��� إ� ممال�ك إبراه�م �اشا ال�ب�� �� � تلك األثناء انضم ال��

��
� معهم

� عن اإلسكندر�ة ورح�ل األل�� الصع�د، �عد رح�ل اإلنجل��
� ا ع� المن�ا وقطعوا االتصال ب�� عن ال�الد، واستولوا مع�

المحروسة والصع�د، وصل خورش�د �اشا ن�أ اس��الئهم ع�
� محمد ع��

� شكه �� � الر�، ما ب��
� ش�� المن�ا فأحس أنه وقع ب��

� التخلص
ة شد�دة، ل�ن رغبته �� � احت�اجه له، أص�ب �ح�� و���

من س�طرة الممال�ك ع� الوجه الق��� اضطرته أن �طلب من
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محمد ع�� التحرك �عسا�رە مع قائد آخر �د� طاهر �اشا
� دبرها خ�و ناح�ة المن�ا، محمد ع�� لما أحس �المك�دة ال��
� التخط�ط �ل

ا �� �اشا من ق�ل للتخلص منه، �دأ هو أ�ض�
والتنف�ذ لمك�دة ي��ــــح بها خ�و �اشا من كرس�ه، أو ع� األقل
� الخفاء ع� خ�و �اشا،

ب العسا�ر ��
�
ل
َ
� مضجعه، ق

يؤرقه ��
فتمردوا وامتنعوا عن الزحف إال �عد حصولهم ع� مستحقاتهم
دار الذي أحالهم �دورە إ� المال�ة، أحالهم خ�و �اشا إ� الدف��
ء من المال ل�ف �

هم أنه لم �صله �� ، فأخ�� محمد ع��
� دار مطالب�� مرت�اتهم، غضب الجنود وحا�وا ب�ت الدف��

�مستحقاتهم، �لغ الخ�� خ�و �اشا فأصا�ه غضب جامح أعماە
عن اتخاذ القرار المناسب، وأمر ب�طالق المدافع من القلعة

. صوب الجنود، فازداد غضبهم وهاجموا �اي الوا��
، فهو �لعب ع� �ل أطراف لم �كن هذا �ل مخطط محمد ع��
ا أمامه إال قل�ه، فأو� إ� ك حجر� الخيوط المتاحة أمامه، وال ي��
� أحد جلساتهما أن يتوسط للجنود عند خ�و

طاهر �اشا ��
� حل التوتر

، ورغبته �� � ا قلقه ع� الطرف�� �اشا، ُم�د��
� صفوف الجنود والقلعة، وهو �علم أن

واالضطراب الحاصل ��
غضب وسخط خ�و �اشا س�منعه من تقدير األمور �ِح�مة،
�
و�الفعل رفض خ�و مقا�لة طاهر �اشا الذي أحس �التعمد ��

إهانته برفض مقا�لته، فانحاز لصف الجنود ضدە، وسار مع
فرقة من العسا�ر إ� القلعة.

� وجههم، ل�نه نجح �فضل �عض جنودە من
غلقت األبواب ��

�
أ

العبور داخل سورها األول، وانضم لهم �عض الحرس هناك �عد
. شعر الخازندار المتو�� � استمالتهم معه ضد الوا��

أن نجح ��
حراسة خ�و �اشا أنه لم �عد �مقدورە المقاومة أ��� من ذلك،
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�عد انقالب �عض الحرس التابع له ضدهم، فأمر �فتح أبواب
القلعة أمام طاهر �اشا وعسا�رە، تقدم طاهر �اشا للداخل
، وسط عسا�رە وأطلقوا القنا�ل من القلعة ع� �اي الوا��
� له مع � تا�ع��

� ومائة جندي عثما�� الذي جمع حرسه النو��
�سائه، وفرَّ تجاە المنصورة، �عد أن أ�قن أنه سقط �عد سقوط
� الد�ار طاهر �اشا

� أ�دي المتمردين، ونادى قا��
القلعة ��

قائمقام الوال�ة، ح�� تصل إليهم أوامر من األستانة، طاهر �اشا
� األصل

� نوا�اە خوض معارك، وال قتل، ور�ما لم �كن ��
لم �كن ��

 إ�
ً

� سلطة أو منصب، �عث طاهر �اشا رسو�
ا �� طامح�

لوا � � المن�ا واستدعاهم للتفاوض �شأن الصلح، ف��
الممال�ك ��

ة، وأرسل من �طارد � � الج��
وتصالح معهم وأقاموا معسكرهم ��

ا ح�� لجأ إ� دم�اط. خ�و �اشا الذي هرب مبتعد�
 �م�ل إ� الدراو�ش والمجاذ�ب، أ�شأ

ً
الوا�� الجد�د �ان رج�

� الش�خون�ة، ي��ت فيها معظم ل�ال�ه، �ذا�ر فيها
لنفسه خلوة ��

ا ما � طوال الل�ل مع الشيخ ع�دهللا ال�ردي ع� سطحها، وكث��
� الصور والهيئات، �انوا

ناس آخ��ن من مختل��
�
�ان �ذا�ر مع أ

�ل�سون الطراط�� والمرقعات، و�علقون جالجل، و�ــهرجانات،
اش�ب، و�دقون ع� ا مصبوغة، فيها شخاشيخ و�� وعص��
ٌ من �عهم كث��

َّ
الط�ل و�تما�لون برؤوسهم معها طوال الل�ل، ات

� قال عنه: «لو طال عمر طاهر �اشا هذا
�� الناس ح�� أن الج��

ا
�
ألهلك الحرث وال�سل»، فقد �ادت المحروسة أن تصبح م�ان

للمجاذ�ب والدراو�ش.
هم � �ف مرت�اتهم، ثم أخ��

�ما أن طاهر �اشا ماطل الجنود ��
أنه غ�� مسئول عنها إال منذ تول�ه مقال�د األمور فقط، وما

س�قه ال شأن له �ه.
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لم �قتنع الجنود �قوله وزاد عص�انهم وتمردهم، توجه إل�ه
� �ف

� �ا�اە، فرفض النظر مرة أخرى ��
ضا�طان عثمان�ان ��

�
المرت�ات، وأ� ع� رأ�ه الذي أ�لغهم �ه من ق�ل، احتد ��

ال�الم وعلت تهد�داته �القضاء عليهم والتخلص من
� تتمرد وت��د أن تنقلب عل�ه، فطعناە الضا�طان المجموعات ال��
� ب�طقاناتهما (خنجرهما)، ثم قطعا رأسه وألقوها من النافذة ال��
� ا ب�� �ان �جلس جوارها، سقطت الرأس والدم �س�ل منها ساخن�

الجنود األل�ان�ة، فانتابهم غضب شد�د جمح �عقولهم �عد
رؤ�تهم رأس قائدهم مقطوعة وملقاة أمامهم، اش��ك الطرفان
، جرت فيها � � والعثماني�� � األل�اني�� ودارت معركة حام�ة ب��
ا وأغرقت األرض، وانتهت المعركة �اشتعال الدماء ب�نهما أنهار�

� ال�ا�ا �ح��ق هائل.
ان �� الن��

، �عد مقتل طاهر �اشا انضم جنودە إ� قوات محمد ع��
� الت�ف

� الفرق، ومع اعتداله �� فزادت قوته وق��ت شوكته ب��
، � � واألل�اني�� � األمور، مال إل�ه الناس والجنود من العثماني��

��
ا �القطر � تول�ة رجٍل �ان مار� عرض عل�ه زعماء العثماني��
� ط��قه إ� جدة �س� أحمد �اشا، فرفض، وأبرم

الم�ي ��
ة، وأرسلوا رسالة إ� � � الج��

د��� الذي �عسكر �� ا مع ال��
�
اتفاق

أحمد �اشا �أمرونه �مغادرة القطر �له، وافق الرجل ع�
مطلبهم، مقا�ل أن �مدوە �ما ُ�َم�نه من السفر إ� جدة،
� حصن سول�فس�� الذي �ان مسجد

وتحصن مع جماعته ��
�
الظاهر ق�ل الحملة الفر�س�ة، وصلت األخ�ار إ� خ�و �اشا ��

دم�اط �الثورة الواقعة ضد طاهر �اشا متأخرة، فغادر م�منه
� الط��ق أرسل المتحالفون -

وسار إ� القاهرة، و��نما هو ��
� اقتحموا الحصن

� جندي أل�ا��
- أل�� د��� محمد ع�� وال��
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� السجن،
ا، وألقوا �ه �� � وس�طروا عل�ه، وأخذوا أحمد �اشا أس��

ا �عد ما علم �األن�اء، وعاد إ� مخبئه اجع� فارتد خ�و �اشا م��
د��� ا، �عد أن أرسل إل�ه محمد ع�� وال�� � الذي لم يهنأ ف�ه كث��

� الهرب مع �عض
ة اآلف مقاتل استولوا ع� دم�اط، نجح �� ع��

عسا�رە وجنودە، ق�ل أن �صل إل�ه جنود الحلفاء، وتحصن
 أمام هذا

ً
�أحد الحصون ع� مصب الن�ل، ل�ن لم �صمد ط���

� األ� وأع�د إ� القاهرة وأقاموا عل�ه
العدد من الجنود، ووقع ��

ا. حارس�
د وسبح فيها، وأفاق �� � ان��ه محمد ع�� �اشا من ذك��اته ال��
ع� صوت فتح ال�اب �عد الدق عل�ه مرات عدة، ودخول أحد
� وك�ارات ال�لد قدموا ە أن المشايخ وك�ار المسئول�� الحراس �خ��

� �حلول شهر رمضان.
ل�قدموا التها��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٣- 
ا نها�ة صوم أول أ�ام رمضان، طلق المدفع من القلعة معلن�

�
لما أ

لم �كن هناك صوت �ضا�� روعه النداء للصالة من الم�ذن
العد�دة، فسا�نو المحروسة �استطاعتهم سماع وقع ما �قرب
� ع� المدائن � وفاق تام وقور للمؤذن��

من مائة صوت رخ�م ��
� السماء واألرض، ينادون ال��� لع�ادة رب ال�ون، ح�� إن ب��
ل عليهم مع ذلك � األق�اط �انوا �شعرون �مسحة دي��ة تت��
الصوت الذي �دفع المرء للخش�ع، ف�ان ال�عض منهم يهمس
�صالة صامتة ترتفع إ� المل�وت األع� طال�ة الرحمه والهدا�ة
� ب�نهم الذين �س�ئون بت�فاتهم � المق�م�� � األور�ي�� للمس�حي��

. � واستهتارهم إ� سمعتهم أمام المسلم��
� مع زوجته الس�دة م��م وأبناؤهما،

التف الس�د محمود الوردا��
حول ط�ل�ة عليها ما أعدته ر�ة الب�ت من إفطار من األش�اء
ا أول يوم، ال�طة � ال يتخ� عنها الس�د محمود أ�د� المقدسة ال��
� المحروسة �عد

ت �� � ان��� المحمرة وجوارها طبق الملوخ�ة ال��
ا �أمر الخل�فة الفاط�� الحا�م أن �انت محرمة ع� العامة قد�م�

�أمر هللا. �ساءلت هند �عد أن رج صوت المدفع الب�ت قائلة:
- لماذا �طلقون هذا المدفع ق�ل المغرب؟

ا من السؤال وفمه مملوء �الطعام: رد حسن متعج��
� غ�� موعد اإلفطار؟��

- مدفع اإلفطار لماذا �طلقونه ��
� حزم:

نطق األب ��
- ال تتحدث وفمك مملوء �الطعام.
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ثم التفت إ� هند وهو �فسخ ال�طة �أصا�عه وصوت قفصها
: ً
�طقطق أن حان موعد التهامها قائ�

- القاهرة �انت أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان، ذات يوم
عند غروب أول يوم من رمضان، أراد السلطان المملو�� خشقدم
ا وصل إل�ه، وقد صادف إطالق المدفع ا جد�د� أن �جرب مدفع�
وقت المغرب �الض�ط، فظن الناس أن السلطان تعمد إطالق
� إ� أن موعد اإلفطار قد حان، فخرجت المدفع لت�ب�ه الصائم��
جم�ع األها�� إ� مقر الحا�م �شكر السلطان ع� هذە ال�دعة
� استحدثها، وعندما رأى السلطان �ورهم، قرر الحسنة ال��
ا �اإلفطار، ومع الوقت �دأ

�
� إطالق المدفع �ل يوم إ�ذان

�� �
الم��

ا �االمتناع عن
�
ا إ�ذان � إطالق المدفع ق�ل الفجر أ�ض�

الناس ��
الطعام.

تناول ع�� نص��ه من ال�طة وهو يتحدث:
ا لهذا الشهر ف�دونه ال �كون هناك - صوت المدفع �ع�� طعم�

ص�ام.
� حزم:

نطقت م��م ��
� �الم أثناء الطعام، دعوا الح�ا�ات والحواد�ت لوقتها.

- �ك��
� تناول الطعام،

ا �� امتنع الثالثة عن الحد�ث، وانهمكوا جم�ع�
� ألع� كجندي نهضت هند تجري تعلن و�� ترفع �ديها االث�ت��

ُ�سلم نفسه ألعدائه، أنها ا�تفت من الطعام، وأ�عت تح��
� لهفة، والس�د محمود

� أعدتها أمها ت�ناول منها �� القطائف ال��
ا بها. يب�سم فرح�

ە إقامتهم � ف��
ة طفولة الس�د محمود قام الفر�سيون �� � ف��

��
� اتخذوا واحتاللهم ال�الد �محاوالت عدة لتط��ر المحروسة، ال��
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ا لق�ادة حملتهم �ح�ث ت�ناسب مع احت�اجاتهم من منها مركز�
ناح�ة ول�ح�موا عليها الس�طرة من ناح�ة أخرى، فقد أحدثوا
� �دا�ة دخولهم للقاهرة،

تعد�الت عدة ع� تخط�طها العمرا�� ��
� بركة األز�ك�ة لتوسيع الطرقات،

�� �
فهدموا جوامع عدة وم�ا��

سدوا القنطرة هناك ومنعوا دخول الماء إ� بركة األز�ك�ة وقت
ا وأما�ن للج�ش ومعداته،

�
كة وجعلها م�دان الف�ضان لتجف�ف ال��

كة، � المطل ع� ال��
ولتكون إ� جانب مقر الق�ادة ب��ت األل��

كة وسقوط بوا�ة النصب � أرض ال��
أدى هذا إ� رشح الم�اە ��

� بنوها لالحتفال �أع�ادهم الوطن�ة. التذ�اري ال��

�
طردوا ما ت��� من س�ان بركة األز�ك�ة ح�� �سكن قادتهم ��

� السكن �م�ان واحد، �ما ردموا
بيوتهم، و�جتمع الفر�سيون ��

�
� المح�طة ب��ت األل��

كة، ثم هدموا الم�ا�� عدة جهات من ال��
ا، فأصبح هناك ط��ق ا م�سع�

�
الذي سكنه نا�ليون وأ�شأوا م�دان

� خط مستق�م،
�� � ممتٌد من بوالق إ� الن�ل عند موردة الت��

� وغرسوا حوله األشجار، حفروا هناك ع� جان��ه خندق��
� ناح�ة جامع المقس وجعلوا األرض مست��ة إ�

وهدموا الم�ا��
س الذي األز�ك�ة إ� قرافة الممال�ك، وحولوا جامع الظاهر بي��
ا، و�نوا � المنتصف إ� قلعة، واتخذوا من مئذنته برج�

�قع ��
ا القامة الجنود. �داخله مسكن�

� المقابر الق���ة من المسا�ن �مقابر األز�ك�ة
�ما منعوا الدفن ��

�
ا من ان�شار الطاعون، ل�ن �ان س�بهم الحق���

�
والرو��� خوف

� إعاد تخط�ط األز�ك�ة، فقاموا
هو استخدام هذە األرض ��

بتدم�� مقابرها وتمه�د األرض، ل�نهم توقفوا لثورة األها��
وأصحاب المقابر، ولم َ�سلم األق�اط من أذاهم، ف�عد أن عينوا
�عقوب الق��� ساري عسكر الق�طة، قام بهدم األما�ن
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المجاورة لب�ته �حارة النصارى �الدرب الواسع جهة الرو���
، ٌ خلف الجامع األحمر، و��� قلعة لها سوٌر عاٍل وأبراٌج و�اٌب كب��

ا أخرى �ظاهر الحارة من جهة األز�ك�ة. و��� أبراج�
بهذا كونوا ش�كة من الطرق الم�سعة عن ذي ق�ل ت��ط منطقه
األز�ك�ة مقر الق�ادة �غرب القاهرة ح�ث الميناء النهري ببوالق
ق ق الدلتا والشام، و��� � ح�ث الط��ق إ� ��

�� و�شمالها ال��
� القاهرة ح�ث مركز المدينة القد�مة ومنبع الثورات الشعب�ة ال��

� �دأوها مع المحاوالت المستمرة من وعاتهم ال�� أعاقت م��
الدولة العثمان�ة و���طان�ا لطردهم من م�، �ما أنهم تدخلوا
لتغي�� معالم القاهرة رغم شعورهم بنفور أها�� المحروسة
منهم، فأمروا سائر ح�ام الُخطط �خلع األبواب المرك�ة ع�
الُدروب والُعطف والحارات، ح�� من ع� الدروب غ�� النافذة
�القاهرة وضواحيها، فخلعت وُجمعت عند رص�ف الخشاب

حرقت.  
�
ع� بركة األز�ك�ة وأ

� تلت خروج � السنوات ال��
تغ�� ش�ل المحروسة مرة أخرى ��

ها ما الفر�ساو�ة، فقد أعاد الم��ون من أها�� المحروسة وغ��
� وحلفائهم من هدمته الحملة، وما تخرب أثناء حرب العثماني��
� من جهة أخرى، وأثناء � من جهة، والفر�سي�� اإلنجل��
� � المحروسة من �اعات ب��

� حدثت �� االضطرا�ات ال��
الممال�ك والجنود األرناؤوط واألل�ان.  

� إعادة تعم��
عوا �� � ُخ��ت و�� � ال��

� ال�دا�ة جددوا الم�ا��
��

� �لفتها ع� الدور
� خ��ــها الفر�ساو�ة، واعتمدوا �� ور ال�� الدُّ

َ�اع والو�االت، وأحدثوا ع� الشوارع السال�ة والحوان�ت وال�ِّ
� ة لم تكن موجودة ق�ل ذلك، وكطب�عة الحال ب�� ا كث�� درو��
�
أها�� م� والمحروسة قام أها�� األخطاط بتقل�د �عضهم ��
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ا ثالثة، وأ�شأوا
�
� وأح�ان � الخطة الواحدة در���

ء، فأقاموا �� �
�ل ��

ا من أحجار منحوتة و�وا�ات عظ�مة، لزم ل�عضها
�
�دنات وأ�تاف

وها من أصحابها، وتكفل �أثمانها أهل هدم حوان�ت اش��
الُخطة. 

�� الموس�� ممت�� �ال�ث�� من المساجد األث��ة ذات التار�ــــخ
الع��ق وال�نا�س ذات الطراز الف��د والمعا�د اليهود�ة، ومن
� ومسجد الرو��� والجامع

المساجد األث��ة مسجد الع��ا��
األحمر وجامع ال�كري وال�نا�س المس�ح�ة، ول�ل مذهب نجد
كن�سة، كن�سة األق�اط األرثوذكس وكن�سة األرمن الجرجوري
وكن�سة اإلفرنج ال�اثول�ك وكن�سة األرمن ال�اثول�ك، ومن
� الشارع شمال م�دان

المعا�د نجد المع�د اليهودى القابع ��
ا ق �� �اب الشع��ة متوسط� اء والذي �خ�� العت�ة الخ��

 . � شارع الموس�� المسافة ب�نه و���
ة، و��ت�� عند شارع وش ي�دأ شارع الرو��� من أول شارع ال�ك��َّ
� أوله جامع الرو���

ا، و�قع �� ا تق���� � غ طوله 140 م��
�
كة، و��ل ال��

�القرب من جامع ال�كري، والذي أ�شأە الس�د أحمد الرو���
�
� م� �القرن التاسع، و�داخِله صه��ــــج و��

جار �� شهبندر التُّ
� القاهرة.  

�� ، فهو ي�دأ من جهة الج�ل �� مقا�لته مدفن الرو���

�
، ف�� �

�� � كتب الج��
�ر أ��� من ثالثمائة مرة ��

ُ
شارع الرو��� ذ

� منطقة
أ�ام الحملة الفر�س�ة �ان قادة الحملة �سكنون ��

األز�ك�ة، ب�نما هناك ح�ث األزهر والمنطقة الفاطم�ة ومن
خلفها المقطم وأما�ن أخرى ��من مصدر الخطر واإلزعاج ع�
الحملة الفر�س�ة وج�شها، �خ�ج من نواحيهم الثوار ضد الحملة
ا �عض فلول الممال�ك؛ لذلك وجب ع� الحملة الفر�س�ة

�
وأح�ان
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، ح�ث ُسفكت الدماء أن تتحرك و�ان ط��قها هو شارع الرو���
ا.   أنهار�

، ب�ت الس�د � �� الرو���
� البيوت العامرة �أهلها وناسها �� من ب��

�
ا �� � الحداد، والحداد �س�ة إ� أنه �عمل حداد�

محمود الوردا��
� نها�ة شارع المعز لدين هللا

�� - � � � النحاس��
د�انته الخاصة ��

- الذي س�� هكذا ألن تجار النحاس منذ الع� الفاط��
� المطبخ،

الفاط�� �انوا يتمركزون ف�ه لبيع وتص�يع أوا��
� الطعام، وأ�ار�ق الم�اە،

والنجف، وِقدر الفول، وصوا��
، وال�ث�� من قطع الد�كور المتنوعة ذات ومستلزمات المقا��
� القصور، والبيوت، ودور الع�ادة.

االستخدامات المتعددة ��
� �عود تار�خه إ� عام 969، أي منذ إ�شاء القاهرة الفاطم�ة ال��

، وشارع �اب الوز�ر نجم
ً

�حدها �اب الن� و�اب الفت�ح شما�
ا، وشارع الدراسة وأسوار القاهرة الدين محمد قالوون جن���

ا.  
�
ق ��

� ورثها الس�د محمود عن أب�ه، قل�لة االن�شار حرفة الحدادة ال��
� م� �لها، وذلك لقلة الفحم، �ما أن

� المحروسة و��
��

� صنعت �عنا�ة � �انوا �ستخدمون األقفال الخش��ة ال�� الم����
فائقة.  

ا �دقائق � مهنته، ملم�
ا �� � �ان معلم�

الس�د محمود الوردا��
الحرفة، لد�ه عدد من الص��ة، ُ�عرفهم و�علمهم أصول المهنة
، ف�ان ل�ل

ً
ك سبهل� ��

ُ
� ت � المعلم�� وأ�ارها، ولم تكن األمور ب��

معلم عدد من الص��ة محدود ال �مكنه التجاوز عنه، وال �مكن
ك عمله إال ب�ذن معلمه الخاص، ولو حدث � منهم أن ي�� لص��
� ومعلمه ألس�اب ماد�ة أو خالفها، فإن شيخ � الص�� خالف ب��
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� الحرفة يتدخل و�صلح ب�نهما و�فض الخالف أو ُ�لحق الص��
�خدمة معلم آخر.  

وشيخ الحرفة هو الذي ي�تخ�ه المعلمون من ب�نهم ل�كون شيخ
الطائفة، ل�ن العمل�ة االنتخاب�ة �انت صور�ة �الطبع، فقد
� الواقع داخل نطاق أ�ة معينة، ولم �حدث

�انت وراث�ة ��
ا أن انُتخب الشيخ حسب أغلب�ه األصوات، و�ن حدث

�
إطالق

ا ا ع� اسم ل�كون ش�خ� � الرؤساء ولم يتفقوا مع� خالف ب��
� أحد األسماء المرشحة، ثم للطائفة، �قوم شيخ المشايخ بتعي��
ا، ثم ي�تخب من �قام احتفال لتأ��دە، �حلف ف�ه الشيخ �مين�
�عد شيخ الطائفة الجاو�ش ل�قوم �دور مندوب الشيخ

وم�عوثه، ول�ن لم تكن له أي سلطه قضائ�ة. 
� الورشة خالف

� �ساعدە عامل واحد ��
الس�دمحمود الوردا��

ا ��ة واسمه طاهر، ي�دو ع� مالمحه البؤس إ� حد ما، دائم� الصِّ
ا أزرق اللون من الصوف و�حزمه �ح�ل عند ما يرتدي قم�ص�
ا، �غ�� رأسه �ل�دة ب�ضاء أو ت�دو أنها هم أ�د� وسطه ال ُ�غ��
ا ولم �كن ل�قدر ألن دخله وج� � � يوم ما، لم �كن م��

�انت ب�ضاء ��
� مع�شته.  

��اد �ك��
� � �� النحاس��

ع� غ�� العادة لم �سكن الس�د محمود الوردا��
� � الرو��� بناە لنفسه، استخدم بنائ��

ا �� جوار عمله، �ل اتخذ ب�ت�
ا ما �انوا

�
، ل�نهم أح�ان � أقاموە من الطوب األحمر والطوب الل��

� البناء، أغلب البيوت
�ستخدمون أحجار النحت والمص�ص ��

� ش�دت � ال��
ة لم تكن لها نفس متانة أو إتقان الم�ا�� � تلك الف��

��
، ف�انت البيوت تب�� من مواد رديئة � � عهد قدماء الم����

��
� �سم�ك الجدران حوائط

، و�دخلون �� الن�ع، ود�ش صغ��
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ا�ن خش��ة لتمكينها، لتمنع أجزاء الجدران من التالحم وال��
وتأل�ف كتلة واحدة.  

أما السقف فالمسئولون عن بنائه مختصون ال �مارسون سوى
� ذلك أنهم �انوا ي��طون عروق

هذە الصنعة، وط��قتهم ��
ا �عضه فوق �عض ثم �فرشون السقف الخش��ة �البوص منضم�
ا. ا رط�� �ن األسقف وتع�� جو� � ة من المونة، ف�� عل�ه ط�قة حص��

 

�� �
�� � ��ات اختصاص خرا�� األخشاب القاطن�� النوافذ والم��

ا �حركونه ب�د و�ال�د األخرى الشعراوي؛ ح�ث �ستخدمون قوس�
ء الذي ي��دون �شك�له.  �

اآللة القاطعة ع� ال��
� من � ضخمت�� ا له �اب كب�� ذو ضلفت�� الب�ت �ان م�سع�
ة تدخل منه الخشب، �ه حوش داخ�� مفت�ح للسماء م�ا��

الشمس لتن�� الب�ت وغرِفِه.  
رفة الجلوس م�سعة بها أر�كة ع��ضة عليها وسادات م��عة

ُ
غ

مغطاة �قماش ُمقلم خ�طته بنفسها س�دة الدار، جوارها ثالث
كرا�� عليها نفس النوع�ة من الوسائد والغطاء، ب�نهم منضدة
خش��ة منقوشة، ومزخرفة زخرفة ع���ة، �اب غرفة الجلوس
� مواجهة �اب الدخول، و�� نفسها غرفة

مطل ع� الحوش ��
ة الحجم حولها � أحد جان�يها ط�ل�ة كب��

الطعام كذلك، ف��
ا إب��ق الماء �عض الوسائد لالت�اء والجلوس، موض�ع عليها دائم�
وك��ان من النحاس ع� ص�ن�ة نحاس�ة بنفسج�ة اللون، هناك
ە ُمعدة �مندرة �دخلها الضيوف الزائرون من حجرة أخرى كب��
�
ة، فال �ستط�عون االطالع ع� �ساء الدار �� الرجال م�ا��

دخولهم أو أثناء جلوسهم فيها، ثالثة أر�اع المندرة مرتفعة �عدة
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ك ف�ه الخف ات، الجزء المنخفض مرصوف �الرخام، ُي�� س�ت�م��
ا، جوارها ف�ظل الجزء األع� المغ� �السجاد والحص�� طاهر�
ا للضيوف، إذا ما قرروا المب�ت عندهم، غرفتان أخ��ان أ�ض�
وذلك �ان أمٌر نادَر الحدوث، فاستخدمت الس�دة م��م
إحداهما لُتخزن فيها أجولة الدقيق والقمح والغلة وخالفه من

احت�اجات الب�ت.  
� الداخل إ� الب�ت، جوارە مجور � فرن ع� �م��

�الدور األر��
� الخاص متوسط الحجم مصن�ع من الفخار، ُ�عجن ف�ه العج��
َرْص، أو ح�� كحك الع�د، الذي هو

ُ
� الدار من ع�ش، وق �خب��

من مظاهر الف�ح واالحتفال تعدە الس�دة م��م زوجة الس�د
� الع�د، أو

مها لضيوفهم �� � ع� أش�ال دائ��ة تقدِّ
محمود الوردا��

� قوالب منقوشة عليها «�ل واشكر» �ما �ان �حدث أ�ام
��

� القبور، هناك
الدولة الطولون�ة، و�� خارجة �ه ل��ارة المو�� ��

نمل�ة متوسطة الحجم، �س�ند إ� جدار الب�ت جوار الفرن
� النحاس�ة واأل�ار�ق واأل�واب، تلك المنطقة ��

ممتلئة �األوا��
مطبخ الس�دة م��م. 

� ع� �سار �اب الب�ت �س� الب�ت له دور علوى �سلم خش��
مدخل الح��م، �الدور العلوي غرفة النوم الخاصة �الس�د
�
� وزوجته، وغرف نوم أبنائهما، ع�� وحسن ��

محمود الوردا��
� لم تتجاوز الخامسة ة، وغرفه أخرى لهند ال�� غرفة واحدة كب��
� الغرفة، وت�

من عمرها �عد، ل�نها تخ�� النوم �مفردها ��
ع� النوم مع والديها رافضة �ل محاوالت أمها أن تنام �مفردها
خيها �أخٍت جد�دة،

�
أ
ُ
َوْت األم أن ت

َ
� غرفتها. من أجل ذلك ن

��
� أن يرزقها هللا ب�نت أخرى. هناك مساحة

فحملت آملة ��
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��ة تطل مفتوحة �الدور العلوى بها أر�كة ع��ضة تعلوها م��
ع� الشارع ال�ائن أمام ال�اب. 

ة من عمرە، �دأ زغب الش�ب � الثان�ة ع��
» األخ األ��� �� «ع��

�ظهر أع� شفت�ه، مع بوادر رجولة مخلوطة �المراهقة، �حاول
ا حسن األصغر منه أن �فرض س�طرته ع� أخ��ه خصوص�
� التاسعة من عمرە، أما هند ف�� شد�دە التعلق

ة، وهو �� م�ا��
، تنصاع ألوامرە وطل�اته �حب دون نقاش، رغم أنها �أخيها األ���
�انت دائمة ال�شاجر والمناحرة مع أخيها األوسط حسن، ال

ٌّ منها ذلك.  ا إال إذا طلب ع�� ا أو أمر� تنفذ له طل��
ا ع� هذا الوضع، �داوم ع� حسن �ان �حاول التمرد دائم�
محاوالت التملص من سلطة أخ�ه األ��� ومحاوالت فرض
الس�طرة ع� أخته الصغرى، ل�ن المحاوالت �لها تبوء �الفشل،
ِە عن التمرد ع� س�طرة أخ�ه، ل�ن ألنه �ان �حب ل�س لعجز�
 إ�اە عن مرافقة

ً
 وُمفض�

ً
ا، وال ي�تعد عنه، ُمفاض� مصاحبته دائم�

�
� نفس سنه، أما أخته �فشل معها ألنها نجحت ��

من هم ��
� الس�طرة عليها.  

تمردها ع� محاوالته الدائمة ��
� نفس

ة ل�نها ع� غ�� عادة من هم �� هند رغم أنها فتاة صغ��
� عمرها، تخ�ج للشارع لتلعب مع أخ��ــها الذك��ن، و�سعد ح��

ا عن � لعبهم �ع�د�
ترافقهما مع صاحبهم وجارهم أ�انوب ��

� بتأديتة ألعاب
� الفرجة ع� القردا��

الب�ت، أو مصاحبتهم ��
� سعادة وتصفق

القرد والحمار وال�لب والجدي، تضحك ��
�
�اه�ة �العروس، أو ��

ُ
� ترى القرد �ل�س �ط��قة ف ب�ديها ح��

� فوق الحمار، و�ستعرضه
هيئة امرأة محج�ة، �ضعه الُقردا��

داخل حلقة من المشاهدين، �دق الدف و�رقص القرد مع دقاته
� طلب المتناغمة و�ؤدي األفعال المضحكة، وذات مرة ح��
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� الحلقة، اختارها،
� من القرد أن �ختار أجمل فتاة ��

القردا��
� اتجاە وجهها فاحتض�ته وحملته دون خوف رغم

ووضع أنفه ��
ا�ه منها، أما ال�لب ف�ع أخ��ــها وأ�انوب وابتعادهم عنها فور اق��

ف�ان �متثل ألوامر صاح�ه و�قلد حر�اته �الزحف ع� �طنه.  
� يؤديها الجدي ح�ث �قف ا لها تلك ال�� أ��� األلعاب مرح�
ة من الخشب ع� ش�ل صندوق وتكون أثناءها ع� قطعة صغ��
أقدامه األر�عة متقار�ة، ترفع قطعة الخشب هذە والجدي واقف
� اتزان، ثم توضع قطعة مماثلة تحتها، و�الط��قة نفسها

عليها ��
تضاف قطعة ثالتة ورا�عة وخامسة، و�عد أن ي�تهوا من الفرجة
، الذين �دفعون �لٌّ � � المتفرج��

ع� األلعاب �دفعون لهم مع �ا��
ع� قدر استطاعته.  

صد�قهم أ�انوب طفل وح�د لوالد�ه، الس�د إبراه�م مرقص،
ا �ال�صا�ات � سم�ت بهذا االسم ت�من� والس�دة إل�صا�ات، ال��
� حسب زوجة زك��ا، وأم يوحنا المعمدان �ح�� بن زك��ا، ال��
ا ابنة خالة م��م العذراء. إل�صا�ات اسم ة �� أ�ض� التقال�د ال��س�َّ
ح أنه الص�غة ا ُ�سأل عن معناە ف��� لم تعتادە اآلذان ف�انت دائم�
�ة إل�ش��ا أو ال�شبع ومعناە � اللغة الع��

اليونان�ة السم لفظة ��
المكرسة للرب، وهو اسم امرأة تق�ة من س�ط الوى ومن ب�ت

هارون.  
� أطلقت عليها هذا االسم �ما فعلت جدتها مع أمها، أمها �� ال��
� مدينة

� �شأت �� �نا، ال�� ا �القد�سة ف�� �نا ت�من� � ُسم�ت �ف�� ال��
� ا - األق� - و�ع�� جراجوس �القرب من مدينة طي�ة قد�م�

�اللغة الق�ط�ة الثمرة أو ال�ذرة الطي�ة؛ لذلك أ�ت إل�صا�ات
� لها

� �عد أن تو�� ا �اسم أحد القد�س�� ع� �سم�ة ابنها ت�من�
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ثالثة أوالد من ق�ل �عد مرض ومعاناة، ف�ان اسم أ�انوب، الذي
هو أحد قد��� ال�ن�سة الق�ط�ة األرثوذوكس�ة. 

� الب�ت المالصق
الس�د إبراه�م مرقص �ع�ش مع زوجته ��

ام � الفخار�ة �ال��
ا لألوا�� � و�عمل صانع�

للس�د محمود الوردا��
والقدور، وقد ورث هذە المهنة عن والدە الذي �ان �متهن نفس
�ة �ة الج�� � جنوب الصع�د؛ ح�ث ال��

� أسوان ��
العمل ��

ك � المحاجر، ذلك ق�ل أن ي��
واألحجار والخامات الصل�ة ��

� أسيوط، تزوج من أهلها ثم انتقل مع
ة �� أسوان و�ع�ش ف��

زوجته إ� المحروسة واستقر فيها، ومن يوم أن سكن فيها لم
� الماض�ة، ح�� ظن الناس ا طوال السن�� يزرە أحد من أقار�ه أ�د�
ء ما، أو من ثأر عل�ه أو ع� أحد أقار�ه، الس�د �

أنه هارٌب من ��
إبراه�م مرقص لم يتحدث عن هذا من ق�ل، ل�نه ع� عالقه
� العمل ولم �ظهر منه ما ينفرهم منه أو

انه وز�ائنه �� طي�ة �ج��
�جعلهم ي�تعدون عنه. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٤- 
القاهرة ١٨٠٤ 

�
ة، فانغرس �� �انت األن�اء تصل إ� األستانة �عد حدوثها �ف��

ا � أصا�عهم، خصوص� شعور ال�اب العا�� أن م� تنفلت من ب��
� محمد ع�� وجنودە مع سكوتهم عن التحالف الذي قام ب��
ا من � الممال�ك، فأرسلت ع�� �اشا الجزاير�� وال�� األل�ان و���
ة ل�ست لدنها، ولم �كن ذا سمعة طي�ة، فقد ُض�ط منذ ف��
� دائرة الحرم، وُح�م

�� � ا �الفاحشة مع غالم�� �ال�ع�دة متل�س�
ب �الس�اط ح�� الموت، ثم ُخفف �الوساطة من عل�ه �ال��

ا له..����� ، فا�تفوا �حلق لحيته عقا�� � �عض األمراء الم����
ا له، نزل ا من الجنود دعم� أرسل ال�اب العا�� مع الجزاير�� ألف�
ا لالس��الء ع� رش�د، بهم إ� اإلسكندر�ة، وأرسل أخاە سع�د�
ولم �كد �س�طر عليها و��سط �دە فوقها ح�� وصل محمد ع��

ا، �لغت � ا أس�� داها منه، واتخذا سع�د� د��� �قواتهما واس�� وال��
أخ�ار اله��مة واأل� ع�� �اشا الجزاير�� فتحصن �اإلسكندر�ة،
د��� للذهاب إ� اإلسكندر�ة وعزم ع� محا�ته، واستعد ال��
� السن جاوز

� خ�مته، أتاە شيٌخ طاعٌن ��
و��نما هو جالس ��

ك �ه، المائة لل��ارة و�لقاء السالم، �ان �عرفه من ق�ل، و�ت��
ق�اە، وأثناء حديثهما قال له

�
ا �حضورە ول  وفرح�

ً
استق�له مهل�

الشيخ:
� ع�د األض�، وستجري

- خذ حذرك من اآلن فستقع فتنة ��
الدماء فيها.

: � ا ل�طم�� د��� الخوف وهو �سأل مستف�� أصاب ال��
- دماء من؟
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ء من الغموض: �
أجاب الشيخ ���

س األجانب. - الذئاب ستف��
� �سمون الممال�ك د��� أن الم���� لم �كن �خ�� ع� ال��
�األجانب، فخاف ع� نفسه وع� رجاله، وزاد خوفه لما تراجع
� ال�الد،

محمد ع�� �جنودە إ� القاهرة، �عد انخفاض الن�ل ��
ا �عد غالء األسعار وقلة الموارد � ا عس�� وأصبح تم��ن القوات أمر�
ا وعدل عن اجع� والتم��ن، فتقهقر إ� القاهرة مع ممال�كه م��
، فأرسل � � المتحالف�� ، الذي حاول أن �فرق ب�� مهاجمة الجزاير��
ا إذا ما تخ� عن الممال�ك، وأرسل من �فاوض محمد ع�� ��
� عودة أمورە وأمور ممال�كه

ا، وأطمعه �� د��� �� من �فاوض ال��
�ما �انت ق�ل الحملة الفر�ساو�ة ف�ما لو تخ� عن محمد ع��

وأل�ان�ه، ل�ن المك�دة �انت واضحة لمحمد ع�� الذي تعود
ع� تدب�� الم�ائد بنفسه لخداع أعدائه واإل�قاع بهم، فأرسل من
د��� �ما حدث معه، فازدادت ثقة الرجل ف�ه، واطمأن �خ�� ال��
د��� لجان�ه، �عد ذلك وضع محمد ع�� خطة أقنع بها ال��

إلخراج الجزاير�� من تحصنه �اإلسكندر�ة.
فأو� لمشايخ العلماء الذين استمالهم �مظاهر تقواە، واعتداله،
وتق��ه الدائم منهم، ب�رسال دعوة لع�� �اشا الجزاير�� �دعونه
�
� أن أغلب�ة مشايخ العلماء يرغبون �� ع�� للقدوم إ� القاهرة، ُمدَّ

� ال�الد، ل�نهم
حضورە للمحروسة إلنهاء المعارك الدائرة ��

، زال �ل مستور، وجهر �خشون اإلجهار �الموض�ع، فإن ح��
ا ع� م�. ال�ل �م�ا�عته وال��

انطلت عل�ه الخد�عة، ح�� إنه �عث �خ�� أمراء الممال�ك
وە أال �صطحب معه أ��� من ألف ا �خ�� �ذلك، فأرسلوا إل�ه رد�
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ا �ضع جندي، �عد أن علموا أن ال�اب العا�� أرسل إل�ه إمداد�
مرات من الجنود والعسا�ر، وأن قواته ر�ما �لغت عدة آالف
وە أن �س�� �جنودە من دمنهور إ� المحروسة ع� اآلن، أخ��
� وخمسمائة � زهو وخ�الء �ألف��

شا�� الن�ل األ��، ل�نه خ�ج ��
جندي من المشاة، وما �قرب من خمسمائة من الفرسان ع�
� االس��الء ع� رش�د،

� الط��ق ز�ن له غرورە رغبته ��
خيولهم. ��

د��� �قظة، � تركها محمد ع�� وال�� ل�نه وجد الحام�ة ال��
� الهجوم.

اجع �قواته �عد أن صدوا محاولته الساذجة �� ف��
ا ر فعلته �الهجوم، فأرسل اعتذار� حاول أن ُ�صلح من موقفه، و���

ا، وتعلل �أنه أراد تقص�� هم ف�ه أنه لم �كن ينوي سوء� �خ��
المسافة، �عد إرسالهم رسول �ستف�ون منه عما فعل، �عد أن

� مساء نفس اليوم أل��
وجدوە خالف الط��ق المرسوم له، ��

، � من جنود الجزاير�� خفراء المدينة الق�ض ع� جندي��
وقادوهما أمام �ح�� �ك قائد ممال�ك حام�ة رش�د، فسألهما عما

ي��دان، فقال أحدهما:
- نحمل رسالة من ع�� �اشا الجزاير�� إ� عمر �ك قائد

� رش�د.
�� � األل�اني��

� وجود عمر �ك،
فض �ح�� �ك الرسالة المكت��ة عالن�ة ��

� إذا ا �عدها ع�� �اشا لألل�اني�� واتضح أنها تحتوى ع� وعود�
ا، واستعدوا لقتال انقلبوا ع� الممال�ك، اس�شاط الحضور غ�ظ�
ب �قواته من أطراف المدينة، وهو الجزاير�� �اشا، الذي اق��
� الحلفاء، �عتقد أن رسالته أتمت مفعولها واشتعلت الوق�عة ب��
� له خارج �ص�� ا م�� ا واحد� ا وجد القوات صف� ل�نه ُصدم لمَّ
اب منهم، األسوار، فلم �ج� ع� مهاجمتهم أو ح�� االق��
� ُرسمت ا مرة أخرى إ� ط��قه األول ال�� اجع صاغر� واضطر لل��
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� ط��قهم.
� ط��قه نهب جنودە وفرسانه أغلب القرى ��

له، و��
� � معسكر نصبوە ب��

د��� �جنودهما �� انتظرە محمد ع�� وال��
� الل�ل هاجموا معسكرە وأرغموا �عض جنودە

ا، و�� شلقان وش��
ع� الفرار دون قتال، ولما تعجب الجزاير�� من هجومهم عل�ه،

� رسالة:
وە �� أخ��

ة من العسا�ر - أنت من خالف التعل�مات وأ�� �قوات كب��
فوجب لقائه كعدو.

اجتمع الجزاير�� مع قوادە لل�شاور وحاول أن �قنعهم �دخول
وە أن ال�اب معركة ضد األل�ان والممال�ك، ل�ن عسكرە أخ��
� معركة، وقواتهم ل�ست

العا�� لم �أمرهم �القتال أو الدخول ��
وِقع �ه، فسلم نفسه إ�

�
� لاللتحام، فعلم أنه قد أ

�العدد ال�ا��
� خ�مته، وُجردت عسا�رە من أسلحتهم، وُرحلوا إ�

د��� �� ال��
التخوم السور�ة، �عد أن أطاح برؤوس ستة من رؤسائهم،
� المشاغ�ات

معروف عنهم أنهم من أصحاب السوابق ��
واالضطرا�ات. رغم كونه مق�د الحركة، اعتقد الجزاير�� �عد
، أنه �ستطيع أن �دبر د��� � لقيها من ال�� المعاملة الحسنة ال��
، � ا، و�تخلص ممن نصبوا له ال�م�� خطة جد�دة �خ�ج بها منت��
ا، األو� إ� عثمان �ك حسن أحد � وأرسلهم �� فكتب رسالت��
ك�ار أمراء الممال�ك، وعدە فيها �أن �جعله وك�له إذا ا�شق عن
ح له الممال�ك وانضم إل�ه، واألخرى إ� الشيخ السادات ���

فيها ك�ف �مكنه إثارة الشعب ع� الممال�ك.
، وواجه غ��مه بهما، د��� � �د عثمان �ك ال��

وقعت الرسالتان ��
فلم �جد الجزاير�� ما �دافع �ه عن نفسه.

ً
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ً
د��� أرسل من ِق�له رج� � الجزاير�� أن ال�� أق�ل المساء وفو��
� انتظارە للرح�ل ومغادرة القطر الم�ي

ە أن الخ�ل معدة �� �خ��
�
إ� سور�ا، �ان الرجل �قف أمامه و�دە ع� مق�ض س�فه و��

� قلب
الخارج الخ�ل والجنود مع بنادقهم، وقع الرعب ��

� حزم وغلظة:
الجزاير�� لما سمع الرجل �قول ��

ك أن ت�فك أظهر خ�انتك، د��� �خ�� - عثمان �ك ال��
� وسطنا.

وأص�حت ال تؤتمن ع� �قائك هنا ��
ا جمع الجزاير�� متاعه، ودس كفنه الذي لم �كن �فارقه أ�د�
ب�نه، ركب مع ابن أخته وأت�اعه، وأحاط بهم جمع قوي من
الممال�ك طوال الط��ق ح�� وصل بهم الس�� ناح�ة الق��ن،
�حون، و��نما هم جالسون، أخ�ج فعسكروا بها وجلسوا �س��
الممال�ك بنادقهم وص��وها ناحيتهم وأفرغوا فيهم طلقاتهم،
قت طلقتان منها جسد الجزاير�� �اشا، خر ع� األرض اخ��
� دمائه، ل�نه لم �مت ع� الفور، ظل يزحف ع�

ا �� مدرج�
الرمال ح�� وصل إ� متاعه، أخ�ج منها قطعة قماش أب�ض
� عنا�ة، رفعها ناح�ة قاتل�ه، وقال وهو �لفظ أنفاسة

مط��ة ��
ة: األخ��

  .. �
� من التك��م �الدفن �عد مما��

، ال تحرمو�� � - هذا كف��
� دموعه:  � وهن من ب��

نطق ��
كوا جسدي لوحوش الصحراء.  - أرجو�م.. ال ت��

ء �حدث إال �علم ور�ما �أمر من محمد �
لم �كن هناك من ��

، �ل األمور �ان �ديرها �دهاء من خلف الستار، �ل الم�ائد ع��
والمعارك والقتل، �ان �حركها �أصا�عه دون أن �لوث طرف ث��ه

ولو �قطرة دماء.
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ا أوامرە ال�اب العا�� كعادته تصله األخ�ار متأخرة و�رسل أ�ض�
ددة متأخرة، فقد وصل فرمان مع رسول مخصوص، ي��د الم��
ع�� �اشا الجزاير�� ع� وال�ة م�، �عد أن مات ودفن وال��

ر�ه.
� من ب��طان�ا �عد أن رأت الحكومة هناك

ة عاد األل�� � تلك الف��
��

� للوصول
ا، و�دعموا األل�� أن الوقت قد حان ليتدخلوا عسك���

� ومعه من التحف
� ال�الد، فعاد األل��

إ� مقال�د الح�م ��
اء الذمم والقلوب. واألموال ال�ث�� الالزمة ل��

ل � د��� �ما ت�� � ع� مسامع عثمان �ك ال��
وقع خ�� وصول األل��

�
ب األرض وتزلزلها؛ ألنه �علم أن أت�اع األل�� الصاعقة ت��

ون، ولم �كونوا �ط�عوە إال متذم��ن وم��دوە من الممال�ك كث��
 آخر، أو ر�ما ات�عوە كوضع

�
� ضيق؛ ألنهم لم �جدوا ح�

��
� الصغ�� - الذي

� نفس الوقت أن األل��
مؤقت. نما إ� علمه ��

� ال�ب�� ع� رأس ح��ه لما غادر الد�ار - استد�
تركه األل��

رجاله وأمرهم �االستعداد لالنضمام إ� س�دهم فازداد هلعه
وخوفه.

�
د��� س�قصدە ل�س�نجد �ه و�شاورە �� توقع محمد ع�� أن ال��

� ما
ت��ف أمورە، و�الطبع لم �كن َ�خ�� عل�ه أن وصول األل��

� لفرض نفوذهم � من خلفه تدخل اإلنجل��
هو إال ستار �خ��

� إذا حاول
وس�طرتهم ع� ال�الد �مساعدة الممال�ك، وأن األل��

د��� �االنضمام إل�ه ونجح، حينها س�خ� �ل ما إقناع ال��
ة السا�قة، فلما أتاە عمل من أجله وخطط إل�ه طوال الف��

 �طلب مشورته، أشار عل�ه �قوله:
ً

د��� فع� ال��
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، ق�ل أن يتمكن من القضاء علينا �
- ال �د من القضاء ع� األل��

. � �مساعدة اإلنجل��
، وأعماە خوفه وكرهه د��� �ما أشارە عل�ه محمد ع�� اقتنع ال��
� صالحه وصالح

� من موازنة األمر ومراجعة ما هو ��
لألل��

ة �االتفاق مع محمد � جماعته من الممال�ك، فانتقل إ� بر الج��
� معسكرە هناك، ح�ث تخ�

� الصغ�� ��
ع�� و�اغت األل��

� �عد الهجوم عليهم، � الصغ�� عنه، وفروا هار���
مدفعيو األل��

� نفس الل�لة تحرك
ولم يبق معه إال �ضعة رجال هرب معهم، ��

� الصغ�� �انوا راقدين
محمد ع�� ناح�ة ف��ق من ممال�ك األل��

� نومهم، وقتلهم عن آخرهم.
� إم�ا�ة وداهمهم ��

��
� ال�ب�� �األحالم واألمن�ات، يتخ�ل لحظة

امتأل قلب األل��
� مركب

جلوسه ع� عرش م� وهو �مخر ع�اب الن�ل ��
�طان�ة تخفق فوقه، ت��عه ، والرا�ة ال�� �

�طا�� القنصل ال��
� أ�� بها من �الد مجموعة من القوارب، تحمل األموال ال��
، وصل بها ح�� منوف، وهناك رأى مرا�ب عدة عليها � اإلنجل��
عسا�ر أل�ان�ة تتقدم لمقا�لته، ظن أن المعركة س��دأ ضدە األن،
� لم يتعرضوا له، �ل وأمر رجاله �االستعداد، ل�ن األل�اني��
�
� تحمل التحف واألموال ونهبوها، فر األل�� هاجموا القوارب ال��

� حدثت من الهجوم ومحاولة جنودە الدفاع وسط الفو�� ال��
ول � � ال��

� الن�ل، نجح ��
� غرق �عضها �� عن األموال والتحف ال��

ب خ�امها ، واتجه ناح�ة قب�لة �دو�ة �انت ت�� إ� الشا��
، ابتعد بهما � ا ودل�ل��

�
هناك، فاستق�لته امرأة منها، وأعطته حصان

ا ع� األقدام، ح�� �لغوا «خانقاة» و�� � وت�عه ممال�كه س��
م�ان ينقطع ف�ه المتصوفون للع�ادة، فهاجمه فيها جمع من
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� �صع��ة �فضل �عة حصانه واخت�أ
الع��ان، نجا منهم األل��

ق�ة. عند شيخ من مشايخ عرب ال��
ة من د��� للقاهرة �عد ذلك فوجد أن مجموعة كب�� عاد ال��
ممال�كه غادرته غاض�ة مما فعل، ومجموعة أخرى غادرته
، والجنود األل�انيون �طالبونه �مرات�ات متأخرة �

لالنضمام لألل��
مستحقة لهم لد�ه عن األشهر الثمان�ة المن�مة، حاول أن
�ماطلهم، �عدها وصل محمد ع�� ع� رأس فرقته، دخل عل�ه

ا: � هدوء ووفاء الصديق المخلص وهو �قول ُمدع��
��

� �عة �عدما علمت ما �حدث، ال ت�ت�س �ما �فعلون،
- جئت ��

� الجنود ا، سأحاول التوفيق ب�نك و��� هذا حال الجنود دوم�
األل�ان ح�� �ستقر األمور وتهدأ.

، اضطر معه � �عة أمر حت��
مع ذلك �ان جمع المال ��

اقوة والفرنج ة ع� �ل ال�� د��� لفرض ج�ا�ات كب�� ال��
� القاهرة، لتجميع أي م�الغ �سد بها أفواە الجنود،

�� � المق�م��
��ة عنوة منهم. د��� أمر �جمع ال�� احتج القناصل، ل�ن ال��

��ة مع ذلك لم �كف ما جمع مرت�ات الجند، فقرر فرض ��
أخرى ع� أهل المحروسة �انت فادحة فقصمت ظهور الع�اد،
� الطرقات ثائ��ن، وهاجت

ولم �قدروا ع� دفعها، خرجوا ��
، � ا عدة من المحصل�� � شوارع المحروسة وقتلوا أنفار�

األها�� ��
� ساحة األزهر - مالذهم الدائم - وحوله، ح�� ال�ساء

تجمهروا ��
خرجن من بيوتهن يتظاهرن، وقد س�غن وجوههن �الن�لة

يهتفن:
. - إش تاخد من تفل��� �ا برد���
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وجد محمد ع�� الفرصة سانحة أمامة يتقرب فيها أ��� إ�
�
األها�� ومشا�خهم، فذهب �مفردە إ� الناس الثائرة المحتجة ��

، ج��
ُ
��ة المفروضة لن ت م�ان تجمعهم ووعد العلماء �أن ال��

فصدقه الناس وهدأت األمور وعادوا إ� منازلهم، وهم �دعون
د��� من ا إ� منع ال�� له، أصبح محمد ع�� لحظتها مضطر�
��ة، فقرر أن الوقت قد حان القتالعه والتخلص ج�ا�ة تلك ال��
ا �عد شعورە أن �عض الممال�ك ع� رأسهم منه، خصوص�

� خالص نوا�اە تجاههم.
ون ��

�
إبراه�م �ك ال�ب�� َ�شك

� ع� يومها أرسل رسالة إ� عثمان �ك حسن وممال�كه الناقم��
� ذلك.

د��� �ستم�لهم ناحيته، ونجح �� ال��
� ع�� من شهر مارس سنة ١٨٠٤، أمرهم

� ظهر اليوم الثا��
��

، ووجه جنودە لإلحاطة ل إبراه�م �ك ال�ب�� � �الس�� لإلحاطة �م��
� �حمايته د��� �عد أن استمال األتراك الم�لف�� �دار ال��
� ي�دو أنها �انت ثمينة؛ ألنهم أداروا فوهة �الرشاوي ال��
ا، وجعلوا

�
د��� ودكوها د� مدافعهم صوب جدران دار ال��

د��� �فر مع �عض� من رجاالته ع� الخيول �عد حمله ما ال��
� ق بهم صفوف األل�اني�� خف وغال ع� ظهور هجن، اخ��

� الحصار له ولمن معه
� فتح ثغرة ��

المح�طة �دارە، ونجح ��
، أما إبراه�م � ا، فر برجاله وأمتعته نحو ال�سات�� ونفذ منها هار��
له إ� ساحة � �ك ال�ب�� فقد تمكن من الهرب عند الفجر من م��
� نفس اليوم انقض المدفعيون

م�لة، وفر منها إ� الصحراء، �� الرُّ
� القلعة ع� دار السكة فنهبوها و�قوا �ل ما فيها،

المق�مون ��
� من �اب الج�ل �ما فعل أس�ادهم من األمراء. ثم ولوا هار���

� القاهرة من قوة أو سلطة سوى محمد ع�� وجنودە،
لم يبق ��

ل�نه رغم ذلك لم يرى أن الوقت قد حان ليتقلد مفاتيح القلعة
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�
و�مسك زمام أمور المحروسة وال�الد، ولم ُ�ظهر ألحد رغبته ��

ذلك �عد.
� نفس اليوم الذي

صعد محمد ع�� من تلقاء نفسه إ� القلعة ��
ُطرد الممال�ك ف�ه من القاهرة، وأنزل منها خ�و �اشا
المسجون فيها، ل�ع�دە إ� كر�� الوال�ة، لم �صدق خ�و �اشا
ما �حدث، كونه س�عود إ� كر�� الح�م من السجن، �ما
حدث مع يوسف الصديق، ل�نه لم يهنأ بها ساعات؛ ألن
�
� من زمالء محمد ع�� بتح��ض من ولدي أ�� الزعماء األل�اني��

ا، � خ�و �اشا، وأنزلوە من القلعة مق�د� طاهر �اشا، رفضوا تعي��
وأرسلوە مع حرس إ� رش�د لُ�ح�س فيها، لم �مانع محمد ع��

� الح�م، أو ح�� أشار عليهم
ض، ولم ي�د أي ن�ة طمع �� ولم �ع��

�شخص آخر، �ل ما �ان يهمه حينها أن ت��� مقاصدە مخف�ة
تهم، وأن ُيؤمن ال�اب العا�� بوالئه لهم، و�ضمن تعلق عن �ص��

العلماء �ه.
� اجتماعهم الذي عقدوە

انضم إ� زعماء المشايخ وال�الد ��
� الخت�ار من �صلح لتو�� الح�م، فاجتمعت اآلراء ع� تعي��

 عليها منذ أن �ان
�

خورش�د �اشا محافظ اإلسكندر�ة المو�
ا، ا مس�ح�� ا ع� م�، خورش�د �ان والدە راه�� خ�و �اشا وال��
، و�ان من � � ش�ا�ه �عد أن أصبح من اإلنكشار���

ل�نه أسلم ��
� ق�ل أن يول�ه خ�و اإلسكندر�ة.

حرس السلطان محمود الثا��

�
� نفس محمد ع�� حينها أن خورش�د آخر من ت��� ��

وقع ��
م� ممن �مكن أن تتجه إليهم األ�صار ليتو� الح�م، فإذا لم
ا، أصبح من السهل حمل القوم ع� انتخا�ه. �عد �فلح هو أ�ض�
االتفاق تحركت فرقة أل�ان�ة وأتت �خورش�د �اشا من
� من أب��ل، وألول مرة لم �أت فرمان األستانة

� الثا��
اإلسكندر�ة ��
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�ن � الثامن والع��
ا كعادته، فقد وصل فرمان الت�ب�ت �� متأخر�

من نفس الشهر.
لم �كن �خ�� ع� خورش�د �اشا س�طرة محمد ع�� الخف�ة ع�
األمور؛ لذلك حاول من ال�دا�ة أن �خ�ج من ق�ضته �عد أن �اتت
� ال�الد، حاول أن

ظاهرة له س�طرتها ع� كث�� من األمور ��
يتجنب م�ائدە و�تحا�� مواجهته ح�� �قدر ع� مجابهته.

خزائن م� �انت خاو�ة ع� عروشها، ومع حاجة خورش�د
ي عن السنة �اشا الشد�دة للمال اضطر أن �أمر بتحص�ل الم��
ب عل�ه نفوس

�
ا، استغل محمد ع�� ذلك لُ�َقل �لها مقدم�

، و�ث�� عل�ه الضغائن، زاد خورش�د �اشا ع� المشايخ واألها��
ع ي�حث عن �ل من له عالقة �الممال�ك و�صادرە، ذلك �أن ��
رد الممال�ك عل�ه �أن منعوا الوارد من غالل وأقوات عن
القاهرة، �عد أن س�طروا ع� مداخلها ومخارجها، جاع األها��

وزاد جوعهم من نقمهم ع� خورش�د �اشا ونفورهم منه، �ل
� �جبيها من الخالئق من �ل النوا�� �القوة لم تكن األموال ال��
� احت�اجاته، ازدادت صع��ة الحصول ع� المال مع

تكف�ه أو ت��
الوقت أمام خورش�د �اشا، ح�� جاء يوم اعتقل ف�ه الس�دة
نف�سة المراد�ة أم الممال�ك مع �عض �ساء الممال�ك، وأمر
طة ب�حضارها للقلعة، واتهمها �أن جار�ة لها تحرض رئ�س ال��
� الجند ع� التمرد ضدە �االتفاق مع الممال�ك، شاع الخ�� ب��

� والس�د عمر أفندي مكرم والشيخ محمد
العامة واتجه القا��

، للقلعة وتحدثوا مع خورش�د السادات، والشيخ محمد األم��
ا: �اشا مستف��ن عن حق�قة اتهامه ألم الممال�ك، قال مدع��

� األخ�ار أنها وعدت ك�ار رؤساء الجند �دفع - لقد جائت��
، وما دامت تقدر أن تدفع رواتب َّ رواتبهم، إذا تمردوا ع��



55

، فلتدفعها إذن لخزانة الحكومة. َّ للجنود لينقلبوا ع��
فلما خاطبوا الس�دة نف�سة أنكرت التهم وقالت:

ء، ال أب، وال �
- إن �ان ي��د مصادرة أموا�� فلم يبق عندي ��

� أرى أن �ل هذا
زوج، وال أخ، ف�أي داع أخدم مصلحتهم؟ إ��

� قد أص�حت
� ل�س لديَّ منها ظلها؛ أل�� از أموال م�� � تحا�ل الب��

� نحو نفس من
اما�� � � وال�� � من الق�ام بواج�� � حال ال تمك��

��
. � � و�خدم�� خدم��

� �ل الصعاب
� شم�خ كعادتها ��

وقفت الس�دة نف�سة ��
�
� واجهتها طوال ح�اتها أمام ال�اشا وطالبته �� والمواقف ال��

� وجههم
شجاعة �دل�ل ع� ما �س�ه إليها و�� جار�تها، فل�ح ��

بورقة ولم يرهم إ�اها، وقال:
� �دي.

- لقد وقعت رسالت�م ��
ص��ت الس�دة نف�سة نحوە سهام �لماتها قائلة:

- عشُت �م� وقدري معلوم عند األ�ابر وخالفهم، والسلطان
، ولقد � � أ��� من معرفتك ��

ورجال الدولة، وح��مهم �عرفو��
مرت بنا دولة الفر�س�س فما رأ�ت منهم إال التك��م، وكذلك من
� و�عرف قدري، ولم نر منه محمد �اشا خ�و الذي �ان �عرف��
إال المعروف، أما أنت فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك وال

هم. غ��
�عد سوء الوضع الذي وجد نفسه ف�ه، تراجع عن الق�ض عليها
وح�سها، ل�نه أمر �أن تتوجه لب�ت الشيخ السح��� �القلعة،
وأجلسها هناك تحت حراسة مجموعة من العسكر، حاول
� تلت ح�سها إقناع خورش�د العلماء والمشايخ خالل األ�ام ال��
� طلبهم، فأ�� �الرغم من إلحاحهم

�اشا إلطالق �احها وألحوا ��
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، ثم تدخل �عض ك�ار المرت�ة من وتوسلهم، فنفروا منه أ���
ذوي الشأن لد�ه، وانت� األمر بت��ــــح خورش�د �اشا للس�دة
� ب�ت الشيخ السادات، و�انت عد�لة هانم،

نف�سة أن تق�م ��
، قد لجأت إل�ه، أول ما �لغها ما أصاب ب�ت إبراه�م �ك ال�ب��

نف�سة هانم، خش�ة أن تصاب �مثله.
لم �جد خورش�د �اشا أمامه �عد ذلك، سوى أن جمع الوجاقل�ة

- و�� وحدة عسك��ة عثمان�ة - وفرض عليهم ألف ك�س وأ���
�عضهم لد�ه رهائن ح�� �دفعوا، ثم فرض �عد ذلك خمسمائة
� ا ع� المس�حي�� � ك�س� ك�س ع� األق�اط، ومائة وخمس��

ي للسنة ��ة الم�� � م�، ومع أن ��
�� � � المق�م�� السور���

� الجار�ة لم �ستطع تحص�لها، إال أنه أمر بتحص�ل السنة ال��
� القاهرة،

ائب ع� أر�اب الحرف والصنائع �� تليها، �ما زاد ال��
� ساحة األزهر، وجاهروا �التمرد

فثاروا واح�شدوا من جد�د ��
والعص�ان.

اجع عما فعل دون أن ي�دو أنه خاف وتراجع ن��جة حاول أن ي��
� المدينة ينادي �أن الفقراء

ثورة الناس عل�ه، فأرسل مناٍد ��
��ة، رغم أن �ل أر�اب الحرف والصنائع �عفون من دفع ال��

� ال�الد.
�اتوا وأص�حوا من الفقراء مع سوء الحال المن��� ��

� النها�ة مع �ل ما فرض وجمع لم �ستطيع خورش�د �اشا جمع
��

ما �لزمه لدفع رواتب الجند، فانطلقوا معتدين ع� األها��
والتجار وقاموا �أعمال السلب والنهب، ح�� أغلق الجميع
حوان�تهم ود�ا�ينهم، وفرغت األسواق، وأغلق الناس ع�
�
أنفسهم أبواب بيوتهم، و�اتت المدينة ش�ه مهجورة ال يتجول ��

شوارعها سوى الجنود.
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ا ومائ�� � منهن ألف� أمر �عد ذلك أن �صادر �ساء الممال�ك، واب��
ا، جمع ف�ه الناس، وأل�� عليهم � ا كب��

�
ك�س، �عد أ�ام عقد ديوان

ا وصل إل�ه من األستانة �شكر ف�ه ال�اب العا�� من
�
فرمان

ساعدهم ع� الممال�ك، ثم استد� العلماء من المشايخ
وأل�سهم فرو من سمور �ما �� العادة، وأل�س معهم مدير دار
ا من �ن وجيه� � وع�� السكة، ومراقب عموم المال�ة واثن��
� اليوم التا� - مقا�ل �ل ما نالوا من

األق�اط، ثم طلب منهم ��
�ة. إ�رام - أن �دفعوا ألف ك�س ع� س��ل اإلعارة الج��

د��� خ�ج من � ما حدث لل��
ق�ل تلك األ�ام عندما علم األل��

� ق��ة ع� ضفة
مخبئه، وأ�� ع� رأس قوة من رجاله، وأقام ��

� محاوالت
� من القاهرة، و�دأ �� ة يوم�� الن�ل ال�م�� ع� مس��

د��� من ناح�ة، ومراسلة خورش�د �اشا نفسه التقرب من ال��
من ناح�ة أخرى، للوصول إ� أى اتفاق معهما، استق�ل خورش�د
� �حفاوة، ولم يتغ�ب محمد ع�� عن الموقف

�اشا رسول األل��
ا، �الهما �ان �حاول �ط��قته ا مطهم� � جواد�

فأهدى رسول األل��
� عن الموقف الحا�� و��عادە عن الصورة �قدر

تحي�د األل��
ا، قلدە خورش�د �اشا وال�ة جرجا لي�عدە عن اإلم�ان أو نهائ��
� نفس الوقت �ان محمد

ە، �� المحروسة، و�ذلك �كون أمن ��
�
د��� �� ا من عسا�رە لمقاتلة ممال�ك ال�� ع�� يرسل �عض�

ا إ� القاهرة برءوس المعتمد�ة، واإل�قاع بهم والرج�ع يوم��
�عضهم ع� رءوس الحراب، ح�� ا�سحبوا وتراجعوا نحو تخوم
القلي���ة، ولم �كتف بهذا، �ل طاردهم إ� المنوف�ة، ل�نه لم
� تعقبهم �ل عاد للمحروسة الحت�اجه إ� أموال لدفع

�ستمر ��
مرت�ات جنودە، �ان ُ�درك أن مطال�ة خورش�د �اشا لن تمنحه
� من أغ�� وجهاء المدينة من ا، فأل�� الق�ض ع� اثن�� ش�ئ�
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� �د�ه ، ولم �خل س��لهما ح�� دفَعا ب�� � الوا�� محسو��
خمسمائة ك�س.

� القاهرة،
� جرجا أن�اء مصادرة �ساء الممال�ك ��

�� �
لما �لغ األل��

�
� قتاله إ� �ا��

غضب وأعلن عداءە للوا�� �احة �أن انضم ��
الممال�ك، وأرسل إ� خورش�د �اشا رسالة �علن فيها عداءە
ا �قطع ا وأصدر أمر� � قلعته غض��

وح��ه عل�ه، اس�شاط الوا�� ��
رأس الرجل الرو� الذي حمل الرسالة إل�ه.

زحف الممال�ك من �ل جهة، ناح�ة المحروسة دون اتفاق أو
�
تخط�ط ب�نهم، فخ�ج محمد ع�� إ� مقا�لتهم، والت�� بهم ��
� � �م��

� يوم وقع مع ثمانمائة من جنودە ��
مناوشات عدة، و��

، نجا منه �أعج��ة، أرسل �عدها رسالة � نصب له جهة ال�سات��
� أنه ا�ت�� من أمر القتال الذي ال

إ� عثمان �ك حسن واألل��
طائل منه وال نها�ة له، وأنه إذا أ�� خورش�د �اشا مصالحة
� ظالم الل�ل

الممال�ك، فإنه س�نضم إليهما، فصدقا مك�دته، ��
سار محمد ع�� �ألف رجل إ� ُطرة وهاجمهما وهما نائمان،
� خالفوا أوامرە وأطلقوا وأثخن فيهم الجراح، ولوال أن األل�اني��
الرصاص ق�ل إتمام اإلحاطة �الق��ة لما نجا أحد من الممال�ك
هناك، ابتعد الممال�ك �عد إصابتهم عن القاهرة، وعادت
، وزالت �دا�ات المجاعة - � األقوات لدخول القاهرة مع الفالح��
� �ادت أن تقع - وزال ضيق الحال الذي ألم �المحروسة، ال��

. � ذلك إ� محمد ع��
و�سب أهلها الفضل ��

، و�دا�ة � ة شهدت �دء معاناة ال�اب العا�� من الوهابي�� تلك الف��
� ج��رة

جمعهم القوات من جميع أنحاء الوال�ات لمحار�تهم ��
ا ب�رسال خمسمائة رجل إ� العرب، فأرسلوا إ� خورش�د �اشا أمر�
� عنها، ل�نه لم �قدر ع� ذلك، فال توجد ي�بع لدفع الوهابي��
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� لتعبئة القوات وجمعها، وتم��نها،
� خزانة الدولة تك��

أموال ��
�� �الرح�ل دون الحصول ع� وال القوات المتاحة س��

مستحقاتهم المتأخرة.
� �دأ من ناح�ة أخرى محاوالته للتخلص من الجنود األل�اني��

� للعودة �جنودهم إ� فاستصدر فرمان �أذن لزعماء األل�اني��
� الزعماء ل�ن الجند رفضوا مغادرة ال�الد إال �عد

�الدهم، فر��
حصولهم ع� مرت�اتهم المتأخرة، فاضطر خورش�د �اشا أن
�دفع من ماله الخاص جميع المتأخرات، ليتخلص من الزعماء
األل�ان وعسكرهم ل�ن الزعماء عدلوا �عدها عن الرح�ل، ولم

�جن� خورش�د من ��عه سوى خسارة المال الذي دفعه.
� � جندي�� � ع� أحد األ�ام تجمع الناس ع� شجار حدث ب��

��
ا من األرناؤوط ورجل فر��� �د� روج�ه، �ان �عمل رئ�س�
� الحملة الفر�ساو�ة، أحب ال�الد وأهلها وقرر ال�قاء

للص�ادلة ��
فيها ولم يرحل مع الفر�ساو�ة، الجند�ان أرادا قتله، فدافع
�ة أودت �ح�اته، لحق �ه ب األول ��� الرجل عن ح�اته و��
خادمه �ساعدە �عدما سمع أصوات الشجار، ووصل إ�
مسامعه صوت س�دە �ستغ�ث و�س�نجد �ه، أطلق الخادم
ا، اجتمع � ا خط�� � فجُ�ح جرح�

الرصاص ع� الجندي الثا��
� الحارة، ك�� اله�ج والم�ج وشاعت

العسا�ر ع� أثر الشجار ��
� المنطقة �عد هجوم العسا�ر الغاضب عليها وأرادوا

الفو�� ��
، فأ�ع التحرك وذهب للحارة نهبها، وصل الخ�� إ� محمد ع��
م�ان الشجار ع� قدم�ه دون فرس، ومعه �ضع عسا�ر ال
يتجاوزون عدد أصابع ال�د الواحدة، وأمر �صوته القوي أن �فتح
�اب الحارة، و�ال حطمه هو وجنودە، فُفتح ال�اب وَوضع خفراء
� الجنود والعسا�ر ق��ة، ، �انت هي�ته ب�� � عل�ه للحراسة والتأم��
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اجع عما �فعلونه، فامتثلوا ألوامرە لما طالبهم �التوقف وال��
� الجنود و���ل غض�تهم اتجه للقنصل الفر���

وح�� ير��
 له، وأمر

ً
وحمله ع� دفع أر�عة اآلف قرش ألخ المقتول، د�ة

أخاە �قبولها، وأمر الجنود �اال�تفاء بها عن الثأر.
� عامة الناس وقدرە، ذلك الموقف رفع من وضعه وم�انته ب��
ا لما منع العسكر الهائج من ارت�اب أفعالهم الغاض�ة خصوص�
� ��لمته فقط، ول�ظهر هذا الوالء أمام زعماء الجنود األل�اني��

ا هم وأمام خورش�د �اشا نفسه، ذهب ذات ص�اح مصطح�� وغ��
، أحمد �ك - الذي �ان �قاسمه اإلمرة ع� األرناؤوط - إ� الوا��
� �ه ض�قه منه، ومن وجودە

قا�لهم خورش�د �اشا �جفاء، ُ�خ��
�
� أمور القطر ومقدراته ��

� ال�الد، ومن قدرته ع� التح�م ��
��

الخفاء، فلم �كن من الغ�اء ل�خ��َ عل�ه طمع شخص مثل
� وال�ة القطر الم�ي، فاجأە محمد ع�� �قوله:

محمد ع�� ��
� الرح�ل عن

- لقد قررت أنا وأحمد �ك �عد أن جمعتنا رغب�نا ��
م� والرج�ع إ� �الدنا.

�اد أن �ط�� عقل خورش�د �اشا من الف�ح، ولوال قدرته ع� كتم
�
� �الهة ثم وقف يرقص ��

ما �داخله لتدلت فكه السف� ��
�
ل الماء ال�ارد �� � ، الذي نزل عل�ه �ما ي�� سعادة من أثر هذا الخ��

� عز الق�ظ، فتخلصه من
� الصحراء ��

جوف رجل ظم�ن �س�� ��
ى ال تعوض، �ل ستكون أ��� شخص محمد ع�� غن�مة ك��

� محمد ع�� ق�ل هذا غنائمه منذ تو�� عرش القطر، �ان قد ع��
ا ع� جرجا، فأصدر أمر ب�قالته ليتمكن من ة حا�م� اليوم �ف��
� الجنود ووصل  منه سلحدارە، ذاع الخ�� ب��

ً
� �د� الرح�ل، وع��

� �ان � بيع أمال�ه ال��
إ� عامة الشعب �عد ما �دأ محمد ع�� ��

قفلت
�
، أ اها من ق�ل. اضط��ت المدينة �عد ان�شار الخ�� قد اش��
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� الشوارع والدروب تعلو
، وتجمع الناس �� � األسواق والد�ا���

ا الذي وجوههم أمارات الحزن ع� رح�ل الرجل الوح�د تق����
�حميهم من تعدي الجنود عليهم ونهبهم لد�ا�ينهم وحوان�تهم،
� الشوارع والحارات �عدما أ�قنوا من رح�ل

ان��� �عض الجنود ��
رادعهم، وتجددت أعمالهم من سلب ونهب وزادت ال�قات
وك�� التعدي ع� الناس، وأراقوا دماء من حاول صدهم

� وجههم.
والوقوف ��

أ�ع نفر من الناس �شكون و�رجون محمد ع�� الذي استجاب
�
� أرجاء المدينة ع� قدم�ه ��

ل وطاف �� � لهم ع� الفور، ف��
الشوارع، فهدأت مخاوف الناس وقل رعبهم �عد ما رأوا محمد
ع�� ب�نهم من جد�د، أطلق قواته تق�ض ع� الجند الذين
اعتدوا ع� الناس، وعاقب �القتل �ل من تجاوز منهم، وإلبراز
� خصومه � الجنود، ول�ذيع الخوف ب�� قوته وسطوته ب��

وأعدائه، وح�� تصل الصورة �املة لدى خورش�د �اشا، أ���
الرءوس المقطوعة عدة أ�ام معلقة ع� األبواب، �عدها أعلن
ع� عامة الناس تراجعه عن قرار رح�له، �عدما أوصل رسالته

� ومعهم أحمد �ك.
� أل�ا�� �ما أراد، وانت� األمر �سفر مائ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٥- 
الس�د محمود �ان االبن الوح�د لوالدە الس�د ع�� أحمد
ا ع� والدە ا وترحم� » ت�من� ، س�َّ ولدە الِ�كري «ع�� �

الوردا��
�
الذي لم �سعفه حظه �لقاء أول أحفادە، الس�د ع�� الوردا��

ا ق�لها �الس�دة وج� � � سن متأخرة من أم محمود، �ان م��
تزوج ��

ا، تزوج �ن عام� ُرق�ة، ولم يرزق منها �أوالد أو بنات ط�لة ع��
، ورزقه هللا منها � � سن الخمس��

عليها من أم محمود وهو ��
بولدە الوح�د.

انه وأهل � ج�� � �انت له ذكرى حسنة ب��
الس�د ع�� الوردا��

المحروسة �لهم، ل�س فقط لدماسة وحسن خلقه وسمعته
الحسنة، ل�ن ل�طوالته أ�ام الحملة الفر�س�ة وجهادە ضد
� اس�شهد الفر�ساو�ة، ومقاومته مع أهل رش�د لحملة ف��زر ال��

ا. � عامه الثامنة ع�� تق����
فيها ومحمود ��

� �عود أصله إ� مدينة المنصورة، له أخ
الس�د ع�� أحمد الوردا��

وأخت ظلوا �ع�شون فيها ح�� �عد وفاة والدهم، ن�ح إ�
� ح�اة والدە وأ�شأ فيها ورشة للحدادة، �ما أخذە من

القاهرة ��
� غ��ته، �عد عدة سنوات لم

والدە من مال، مساعدة له ��
ينقطع فيها عن الوصال مع أب�ه تزوج من فتاة قاه��ة – ُرق�ة -
و�� ب�ت الشيخ محمد السو�� أحد شي�خ األزهر، ورغم أنها
ا، لم �قرر الزواج من أخرى إال �عد ا أو ب�ت� لم تنجب له ولد�
سنوات ط��لة من �عد وفاة والدها الشيخ، ل�س خش�ة منه،

ا لوجودە. ام� ا واح�� � ول�ن توق��
وج من أصل موطنه المنصورة، شجعه ع� ذلك � � أن ي��

فكر ��
� السن و�لغ من العمر أرذله، وأصبح يتم�� لو

والدە الذي طعن ��
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� السن - لم
ة �� ، اختار له فتاە صغ�� ا له من ع�� يرى حف�د�

ا تتجاوز الخامسة ع�� حينها - اسمها جم�لة، و�انت حق�
جم�لة، جم�لة المالمح وجم�لة الخلق وجم�لة األصل، شعرها
� �المها، أسود �ل�ل شتاء ط��ل، عيناها سوداو�ن كح�لت��
وجهها أب�ض كوجه القمر ل�لة تمامه، وخدودها ورد�ة �الرمان،
من أ�ة طي�ة لها صلة قرا�ة من ناح�ة أمها �الس�د أحمد
، أما أبوها فهو الس�د عثمان الخطاط أحد أع�ان �

الوردا��
المنصورة، وواحد من أحفاد الشيخ الخطاط ال�ب�� الذي حارب
� معركة المنصورة ضد

س - المملوك الشاب حينها - �� جوار بي��
�
الحملة الصلي��ة �ق�ادة القد�س ل��س الذي �ان يرغب ��

تأد�ب الملك الصالح نجم الدين أيوب، و�عادة مفاتيح أورشل�م
� هذە المعركة أن يوقعوا بهم، �عد أن

إ� �ا�ا روما، واستطاعوا ��
دبروا عدة �مائن داخل المدينة، سهلت عليهم اصط�ادهم،
� ع� أثرها اعتقلوا وقتل قائدهم األخ األصغر للملك، وال��
القد�س ل��س التاسع، وشق�ق�ه شارل وألفو�س داخل دار

� القضاة.
قا��

ها، تزوجها �انت «جم�لة» ابنة وح�دة ألبيها وأمها لم ينج�ا غ��
�
� المنصورة، ودخل عليها ��

� وأقام ُعرسه ��
الس�د ع�� الوردا��

ب�ت أب�ه، ثم عاد بها إ� المحروسة �عد أ�ام عسل قضاها مع
� سعادة، لم �شهدها من ق�ل مع زوجته األو� ُرق�ة،

جم�لة ��
رغم ح�ه لها وتقديرە لها، استق�لتهم ُرق�ة �حفاوة لم يتوقعها
ا ع� امرأة ، ل�ن �عان ما فكر أن هذا لم �كن غ���� الس�د ع��
، ورغم ت��ت ع� �د عالم أزهري جل�ل �الشيخ محمد السو��
معاملته الطي�ة والحسنة للزوجة األو�، إال أن القلب له
أح�امه، ف�انت جم�لة لها الجزء األعظم من قل�ه، وزاد ذلك �عد
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أن أنج�ت ابنه الِ�كري الذي حمله لحظة والدته ورفعه إ� أع�
� � قماشة ب�ضاء، وهو ينطق اسمه �صوت عال من ب��

ا ��
�
ملفوف

� سالت ع� خدە: دم�ع فرحته ال��
. �

- محمود ع�� أحمد الوردا��
� �ان ا إال أنه �ذكر ح�ا�ات أب�ه ال�� � رغم أن محمود �ان صغ��
�قصها عل�ه �عد عودته �ل يوم عن المحروسة وأحوالها، عن
� وحملتهم، وعن أخ�ارهم وأفعالهم، �ان أ��� ما الفر�سي��
� رائحتهم، �انت ك��ــهة، ومنهم من �انت �ضا�قه من الفر�سي��
رائحته ن�نة وأنفاسه متعفنة، ولل�عض رائحة الجبنة العت�قة

ا ك�ار السن منهم. والحل�ب الحامض خصوص�
� دخل اإلسالم، و�عد أن ا من الجنود الفر�سي�� علم منه أن �عض�
أسلم منهم أحد الجنود وزالت رائحته العطنة وغ�� اسمه من
ە أن �ار�س - ق�ل ثورتهم جان ر�نو إ� ع�د الرحمن جان، أخ��
العظ�مة - و�� أ��� مدن فر�سا �انت تمت�� �أشد الروائح
، كراه�ة، ر�ما لم تزل ح�� اآلن ل�نها أص�حت أقل �كث��
الشوارع و�احات المنازل �انت تنضح برائحة الغائط والبول
وشحم الخرفان و�قا�ا األ�ل الذي تعفن وأص�حت رائحته ن�نة،
ح�� غرف النوم غ�� المهواە ث��عث منها رائحة الغ�ار الرطب،
�ة، واللحف والمراتب ورائحة الستائر والمفارش القذرة الم��
الرط�ة المحشوة �ال��ش، و�الرائحة النفاذة المن�عثة من الم�اول
� الشوارع ح�ث �ان ال�عض ي�بول دون ح�اء، رائحة

أو ح�� ��
� التنفس �عمق، �انت

� ت�اد تخنق من ي��� �ت من المدا�� ال���
الروائح الن�نة العفنة ت��عث وتف�ح من �ل م�ان ح�� من األنهار
والساحات، من ال�نا�س ومن تحت الجسور ح�� من الملوك



65

سة واألمراء أنفسهم، �انت ت��عث منهم رائحة الحيوانات المف��
ات. � ومن المل�ه رائحة الع��

اف الس�د �الطبع لم ي�س أن �حدثه الس�د ع�� عن نق�ب األ��
عمر أفندي مكرم الذي قام �دعوة الشعب إ� الجهاد والتالحم
� القتال، صعد يومها إ� القلعة وأنزل

مع صفوف الممال�ك ��
� �د�ه ە ب�� ق النبوي، و��� ا أطلق عل�ه العامة الب�� � ا كب��

�
ق منها ب��

� طل�عة
من القلعة إ� بوالق وأمامه ألوف من الناس، و�ان هو ��

� أ�دي � للقتال، وعندما سقطت القاهرة ب�� المتطوع��
، عرضوا عل�ه عض��ة الديوان إال أنه رفض ذلك، � الفر�سي��
وفضل الهروب من م� �لها ح�� ال �ظل تحت رحمة

. � الفر�سي��
ا لم يزل، جاءهم الشيخ � � أحد األ�ام و�ان صغ��

�ذكر أنه ��
� ورشة الحدادة، �خ�� أ�اە أن أتون الثورة

اوي �� إسماع�ل ال��
� �عد أن فرضوا وزادوا �شتد وأن الناس قد جمعوا للفر�سي��
� وهم يؤذنون ائب، حينها ع�� إليهم أصوات المؤذن�� عليهم ال��
لصالة الظهر ي��عونها �دعوات مشتعلة ومجلجلة إ� الثورة
والجهاد، أغلق الس�د ع�� الورشة وأعادە إ� الب�ت، ح� له
ف�ما �عد أنه سار إ� الصالة والمسجد �ان �دوي �من ف�ه من
، جلس إ� جانب رأس الِق�لة مع الشيخ إسماع�ل حشد كب��
اوي، إ� جوارهم الشيخ السادات، والشيخ يوسف ال��
اوي، والشيخ سل�مان ، والشيخ ع�دالوهاب الش�� المص�ل��
قاوي، ثم وقف الشيخ أحمد ، والشيخ أحمد ال�� �

الجوس��
المص�ل�� �طليق لسانه وله�ب وطن�ته يؤجج مساع�� الثورة

� جن�ات المسجد: � الناس �صوته الجهوري القوي الرنان ب�� ب��
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- �ظن الفر�ساو�ة أن المحروسة قد خلت من الرجال، أن العزائم
� فيها عن ت فيها الهمم، وأن الرجل فيها ال يتم��

�
قد ضعفت و�ل

ال�ساء إال �عمامته ولحيته، وأن أهلها قطيع من الغنم نام عنه
ا من ا للذئاب، وأنه إذا رأى منهم جند�� رعاته وتركوە نه��
� ذلة وخن�ع، فهل هذا ما

الفر�ساو�ة أق� له �ما �ق�� ال�لب ��
�نا إل�ه؟

� المسجد �صوت يهز
� و�ل َمن ��

�خ الس�د ع�� الوردا��
ُ �لماته المتقدة جن�ات المحروسة �لها، وقد ألهبهم سع��

�الغضب من الفر�ساو�ة:
- �ال.. �ال.

، وازدادت
ً

ا واشتعا� ازدادت �لمات الشيخ أحمد المص�ل�� لهي��
حماسة الناس وانفعاالتهم معه وهو يتابع:

� وجوه�م غض�ة األسود لع��نها، وحم�ة الرجال
� أرى ��

- إ��
ف، هلموا إ� الجنة لدينهم وعرضهم، هلموا إ� المجد وال��
� تفتح أبوابها ع� م�اعيها الستق�ال�م شهداء، هلموا إ� ال��
وا عل�ه؟ � ل�م لتص��

� الجبناء، ماذا ��� الشهادة، فال نامت أع��
ائب وأرغمونا ع� حمل شاراتهم، وهدموا لقد فرضوا علينا ال��
� وحشة

� الهجوم علينا ��
علينا أبواب حاراتنا ح�� ال تعوقهم ��

� مقدمة فروضه،
الل�ل وظلمته، لقد جعل هللا علينا الجهاد ��

ف�م. فثوروا ل�رامت�م ولوطن�م ولتار�خ�م، ثوروا لعرض�م و��
� غضب وشجاعة وقد

ا ��خ �� هب الس�د ع�� رغم سنه واقف�
� ضلوعه: زلزلت ال�لمات قل�ه ب��

- �� ع� الجهاااد..، �� ع� الجهاااد..
ردد الجمع من خلفه:
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، إ� الجهاد..، إ� الجهااد. ، هللا أ��� - هللا أ���
خ�ج الناس من المسجد �أمواج غضب متدفقة، اشتعلت الثورة
� �شومهم وعصيهم � شوارع المحروسة، تجمع الناس غاضب��

��
� والرو��� � شوارع الموس�� والغور�ة والنحاس��

وحجاراتهم ��
ال ديبوي �جنودە وفرسانه ل�صد ثورة هم، ح�� الج�� وغ��
� �طعنة من

�ه ع�� الوردا�� � الذين انقضوا عل�ه، �� الم����
ا ع� الفور عصا مد�ب طرفها �الرمح �حملها معه فخر ��ع�
� دمائه، حمل جنودە جثته وتراجعوا بها، زادت حم�ة

ا ��
�
غارق

ا، واستولوا ع� �اب األها�� أ��� لما رأو سقوط قائدهم ��ع�
ق�ة، و�اب زو�لة، و�اب الشع��ة، ثم الفت�ح، و�اب الن�، وال��
� لهجوم حفروا الخنادق وأ�شأوا الحصون و�اتوا ل�لتهم متأهب��

الفر�ساو�ة عليهم.
ا، قهر ظالم ا، إال أنه �ان صل�� � رغم أنه �ان كف�ف�

الشيخ الجوس��
� ته، استطاع أن ُ�ط�ِّع العم�ان وطائفتهم ال�� ��ە بنور �ص��

، ف�ان � ج�ش لمواجهة العدو الفر���
َشُهم �� أسها وَج�َّ ي��

العم�ان هم حلقة الوصل ينقلون أخ�ار المعسكر الفر��� ق�ل
ب المدافع ع� البيوت، اندالع الثورة، وعندما اشتد وط�س ��

لجأ له العامة فطالبهم �الصمود وقال:
- إن�م ��� مثل�م مثلهم، فاخرجوا إليهم فإما أن ت��دوهم أو

ي��دو�م.
ى ا، اش�� � مما لد�ه من مال و�ان ث���

أخ�ج الشيخ الجوس��
� شوارع السالح ووزعه ع� الناس، �ان �شق ط��قه ب��
المحروسة الملته�ة �حمارە يتفقد المتار�س، والحصون، و�تفقد
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احت�اج المجاهدين للسالح، و�أمر ب�رسال السالح والمؤن ا�
األما�ن المحتاجة لها.

� ص�اح اليوم التا�� نقل الفر�سيون مدافعهم ع� المرتفعات
��

خارج المدينة �عد أن احتلوها، وأطلقوا منها القذائف ع� نوا��
، ح�� �اد األزهر أن � األزهر، والصنادق�ة والغور�ة والفحام��
� �ه وجوارە، تحولت األح�اء ت�ساقط جدرانه ع� المحتدش��
المجاورة إ� خرائب مدمرة، تهدمت البيوت ومات تحت
، لم يتحمل الناس هول � أنقاضها األها�� من الس�ان ال�ا�س��
� ت�ساقط عليهم من أع� �الس�ل القذائف الملته�ة ال��
�� من وطأة القذف وضعفت ْ�ُل الزُّ غ بهم السَّ

�
المرصوص، �ل

همتهم، خافوا ع� �سائهم وأطفالهم وسقطوا خا��ن أمام
� ع المشايخ عند نا�ليون طالب�� األسلحة الفر�ساو�ة الثق�لة، �شفَّ

ب المدافع أن يرفع عنهم وعن األها�� غض�ه، فأسكت عنهم ��
ا �ما � األرض فساد�

وأصواتها، وأطلق جنودە �ال�الب تع�ث ��
�شاء، دخلوا �خيولهم الجامع األزهر ودمروا �ل ما ف�ه من كتب

وخزائن.
� إ� ب�ته �عد أ�ام �ات ل�اليها خارج

عاد الس�د ع�� الوردا��
جدرانه، لم �عد فيهم إال لالطمئنان ع� زوجت�ه وولدە، عاد
� شدة، ل�س

ا �� ا �الجروح والسحجات الخف�فة، وغاض�� مصا��
ص�ب �ه الم��ون

�
من قوة الفر�ساو�ة ل�ن من الوهن الذي أ

ع� �د األتراك والممال�ك، الذين تركوهم لقمة سهلة ألفواە
الفر�ساو�ة الجائعة.

� أها�� المحروسة � تجاذب وتناحر ال يهدأ ب��
مرت الشهور ��

� جنود االحتالل الفر�ساو�ة برائحتهم المقززة المنفرة، ذات و���
ا وع� وجهه مالمح حزن � مهموم�

يوم عاد الس�د ع�� الوردا��
ُ
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�ة وجم�لة من أن �كون أجله قد
ُ
شد�د، خش�تا عل�ه زوجتاە رق

ب، صعد إ� غرفة الس�دة جم�لة ونام ع� ال��ر دون ح�� اق��
أن �خلع مال�سه عن جسدە �ما تعود عند الدخول، ألقت عل�ه
ا ع� والدە من الضعف جم�لة الغطاء ورقد محمود جوارە خائف�
ا �ه، والوهن الذي أصا�اە، حاولت المرأتان أن �ستف�ا منه عمَّ
ء آخر، وهو �

أو �عرفا منه إن �ان ألم �ه مرٌض، أم �شت�� من ��
صامت �الق�� ال �فتح ف�ه وال يرد.

� جفن�ه، و�دأ ينهنه �عد قل�ل من الصمت ���ت الدم�ع من ب��
�ت منه المرأتان وهما ي�سمالن و�علو صوت ��ائه، اق��
ب ع� صدرها ب�ديها، ومحمود ي��� و�حوقالن، وجم�لة ت��

�ة إ�
ُ
� ف�ع عما ألم بوالدە، ضمته رق

مما يرى، وهو ي�ساءل ��
صدرها وتركته ين�� ��اءە و�� تقرأ من القرآن وتمسح ب�ديها
ع� شعرە، جذ�ت جم�لة محمود إ� صدرها، �أنها تحت��
�ة عن قراءتها ح�� هدأ الس�د ع�� ونام.

ُ
بولدها، ولم تصمت رق

ا ح�� جن عليهم الل�ل، اس��قظ الس�د ع�� ظلوا جوارە جم�ع�
� معه �الغرفة، من نومه، فرأى محمود جوارە وزوجت�ه جالست��
ضم محمود إ� صدرە، فاس��قظ وارت� �حضن أب�ه، صمتت
المرأتان ولم ينطقا �سؤال أو استفسار عما �ه، و�عد دقائق نطق

: ً
محمود م�سائ�

؟ � - ماذا حدث لك �ا أ��
ل رأسه وهو �قول: ر�ت ع� كتفه وق�َّ

. � - ال تف�ع �ا ب��
ا: فسألت جم�لة أ�ض�

� الورشة؟
- هل أص�ب أحد ��

ُ
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�ة:
ُ
وقالت رق

تح. � صدرك ل��
- أخ�ج ما ��

� حزن:
نطق الس�د ع�� ��

، قتله بونابرتة النجس. �
- لقد مات الشيخ الجوس��

ا عل�ه ومحمود �سأل: شهقت المرأتان وترحمَّ
- ولماذا قتله؟

أجاب والحزن والغضب �خنقانه:
� هو الذي �قف خلف

- لقد علم نا�ليون أن الشيخ الجوس��
، وقرر � � صفوف العسكر الفر�سي��

� تحدث �� عمل�ات القتل ال��
إلقاء الق�ض عل�ه، حاول استمالته وقدم له العد�د من العروض
ا
�
� رفضها ش�خنا وقا�لها �السخ��ة، قال له سأجعلك سلطان ال��

 للعرض، ومد نا�ليون �دە إل�ه،
ً

ع� م�، فأظهر الشيخ قبو�
ا إ�اە، ل�نه رفع �دە وكذلك مد الشيخ �دە ال�م�� مصافح�
� صفعة ق��ة ع� خدە األ�من، ال��ي، وصفع نا�ليون اللع��
فاس�شتاط نا�ليون من الغضب، وأمر �قتل الرجل و�لقاء جثته
� رحمه هللا من فوق القلعة،

� الن�ل، ألقوا الشيخ الجوس��
��

 وكنا
ً

ا، مات �ط� ، ولم �ستطع أن نفعل له ش�ئ� � أمامنا أجمع��
جبناء لم نرفع عنه را�ة الظلم ولم نقدر ع� كف �د بونابرتة

النجسة عنه.
� عن ط��ق

� أغسطس ١٧٩٩ ��ب إ� الس�د ع�� الوردا��
��

أحد الجنود الفر�ساو�ة األخ�ار أن نا�ليون قرر مغادرة القاهرة
، وع� � �عد أن رأى آماله وأحالمه تتحطم ع� صخرة الم����
� زفة زائفة �حتفل

ا �� ا مدحور� أسوار ع�ا الذي عاد منها مهزوم�
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فيها بن� واهم لم ينله، �عد أن غدر �حام�ة �افا وقرر إعدامهم
� ال�حر.

ا �الرصاص ثم أل�� جثثهم �� �لهم �ال اس�ثناء رم��
� الطرقات

غادر ال�الد غ�� مأسوف عل�ه، وك� األها�� الُقلل ��
تل

ُ
، الذي ق ال �لي�� � �د الج��

�عد رح�له، ترك مقال�د األمور ��
� أثناء تمش�ته ة ل�ست �الط��لة ع� �د سل�مان الحل�� �عد ف��

� حد�قة ق�ە.
مع مسيو بروتان ��

�
تو� �عدە مينو الح�م �األقدم�ة؛ ألنه �ان أقدم قوات الفرق ��

الخدمة ع� حد قول مرؤس�ه من الجنود، وصل إ� القمه �ما
ا � الج�ش إ� المراتب السام�ة؛ ألنه �ان مشهود�

وصل من ق�ل ��
ا � اإلدارة، رغم أنه لم �فتح فتح�

له �ال�فاءة العسك��ة والحنكة ��
� معركة ما من ق�ل، ح�� جاء مارس من

ا �� � ا كب�� أو �صب انتصار�
عام ١٨٠١. 

وجد محمود والدە يهلل �عد أن سمع أخ�ار عن ه��مة
�ة ونزولها إ� ال�� �عد الن�، ثم � � ع� �د عمارة إنجل�� الفر�سي��
� م�ان �س� ق�� الق�ا�ة،

عن معركة دارت �عدها ب�نهما ��
� األ�ام

ا، توالت اإلشاعات �� � أ�ض� �انت الغل�ة فيها لإلنجل��
�
التال�ة، وشاهد مع أب�ه رقص العوام وغناءهم األناش�د ��

الشوارع، وأمام ورشتهم �عد �ل خ�� جد�د عن ه��مة
� أن � خاطرە و�فكر ما الفرق ب��

الفر�ساو�ة، رغم أنه �ان �جول ��
�ة؟��، فاالثنان سواء، � تكون الحملة فر�ساو�ة، أو تكون إنجل��

غ��اء عنهم ودخالء عليهم.
�ض عل�ه، واعتقل مرات عدة من

ُ
� ق

الس�د ع�� الوردا��
� التاسع � ل�لة اإلثن��

� مايو ١٨٠١، و��
الفر�ساو�ة، آخرها �انت ��

�ن من يونيو من نفس العام، سمع محمود صوت مدفع والع��
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� المحروسة �لها �عد الغروب، قادم من ناح�ة جامع
ى �� دوَّ

الظاهر خارج الحس�ن�ة، �عدها ارتفع من الجامع أذان المغرب
ق � زاعت األخ�ار أن الب��

� اليوم الثا��
ومن �عدە العشاء، و��

� مرف�ع و�رفرف �أع� الجامع، والمسلمون �قفون ع�
العثما��

ف�ج عن الرهائن من المشايخ
�
أسوارە، وأنه تم �سل�مه، حينها أ

ع ، �عدها �� �
� ومن ضمنهم الس�د ع�� الوردا�� � المحبوس��

و�ا��
� نقل و�يع أمتعتهم،

� الحملة �� الفر�ساو�ة الذين أتوا مصاحب��
� مساء نفس

وخيولهم، ونحاسهم، وجوار�ــهم، وعب�دهم، و��
ق�ة اليوم أنزلوا عدة مدافع من القلعة وكذلك من قلعة �اب ال��

مع أمتعة وفرش و�ارود.
ا، ورأى �عد ذلك �أر�ــع أ�ام خ�ج محمود مع والدە ناح�ه ش��
� الجهة الغ���ة؛ ح�ث

� صحبتهم ق�طان �اشا ��
�� � هناك اإلنجل��

صب هناك ج� ع� ال�حر من المرا�ب المرصوصة من صنع
ُ
ن

، � ، من ألواح شد�دة الثقل، لها دراب��ن من الجهت�� � اإلنجل��
� الع���ة � تتعلق �العامة �اللغت�� وط الصلح ال�� ملصوق عل�ه ��
� اليوم السابق عن رح�ل

ش�عت األخ�ار ��
�
والفر�س�ة، �عد أن أ

الفر�ساو�ة ونزولهم من القالع، و�سل�مهم الحصون، و�ات
الناس �سمعون لغط العسا�ر العثمان�ة و�المهم ووطء نعاالتهم
� المحروسة، �أن هللا لم �جعل المحروسة ت��ت

من جد�د ��
ل�اٍل عدة دون دخالء.

� ع� أبواب � واإلنجل�� لم تمض أ�ام ح�� وصل ج�ش العثماني��
ال �ل�ار نائب مينو، � أوصال الج��

المحروسة، دب الذعر ��
وعقد مع الطرف اآلخر ع� الفور معاهدة لمغادرة الج�ش
� أقرب زمان، وسلم �عدها

الفر��� أرض م� والمحروسة ��
� � واإلنجل�� � اإلسكندر�ة، وعاهد العثماني��

ا �� مينو س�فه مهزوم�
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�ن من أغسطس لنفس العام ع� مغادرة � السادس والع��
��

م�، أقام الم��ون االحتفاالت واألفراح وهم �شاهدون
� �غادرون المحروسة وم�ح��ن من اإلسكندر�ة. الفر�ساو���

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٦- 
القاهرة ١٨٠٤ 

ازداد ضيق خورش�د �اشا من محمد ع�� �عد ما حدث، و�عدما
� الشعب تأ�د عن عدوله عن السفر، وأ�قن أن شعب�ة الرجل ب��
، فكر أن ي�عدە �أل�ان��ه عن � الجنود ازدادت أ��� وسطوته ب��
� نفس الوقت،

المحروسة، و�ستف�د من س�طرته ع� الجنود ��
� حملة تطارد الممال�ك وجعل ق�ادة ثالثة آالف فأمر بتجه��
هم ، وس�� رجل من مشاة وفرسان تحت ق�ادة محمد ع��
لينضموا إ� سلحدارە الزاحف �مقدمة الج�ش المكونة من
ا آخ��ن من سور�ا أر�عة آالف جندي، �ما أرسل �ستد�� جنود�

ها ل�كونوا من ضمن رجاالته وجنودە. وغ��
العقالء من الممال�ك لما عرفوا �أمر الج�ش الضخم المتجه
، واتفقوا ع� �

د��� واألل�� � ال�� ناحيتهم سعوا إ� المصالحة ب��
لح، وأقاموا � ج��رة ق�الة طرة ليتموا الصُّ

تدب�� لقاء ب�نهما ��
، �عدە وصل

ً
د��� أو� عدت لهذا الغرض، وصل ال��

�
هناك خ�ام أ

ا إ� ا مقطوع�
�
، ل�نه لما حط ع� شا�� الن�ل رأى ثع�ان �

األل��
ا، فعاد إ� موقعه � األمر خ�انة وغدر�

، فتط�� وظن أن �� � نصف��
ولم يتمم الصلح، واستمرت الفرقة ب�نهما.

� تلك األثناء تقدمت فرقتا محمد ع�� والسلحدار ح�� �لغتا
��

� �س�طر عليها الممال�ك، فحا�اها واستول�ا عليها، المن�ا، ال��
ا. و�� المحروسة لم �كف � يوم� �عد عناء شد�د دام ستة وخمس��
خورش�د �اشا عن مراسلة األستانة وسع�ه الحث�ث إ� التخلص
من القوات األل�ان�ة، �استحضار قوات أخرى تحل محلها،
و�الفعل وصل ثالثة آالف من القوات الجد�دة، تعرف �اسم
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ك�ة، وُسموا �ذلك � �ال�� � المجان�� الدالة أو الدالت�ة وتع��
لشهرتهم �ال�سالة المتناه�ة، �ان معظمهم من األ�راد، سالحهم

س�ف وطبنجتان وقراب�نة، �ل�سون ع� رؤوسهم طراط��
مخروط�ة الش�ل من الج�خ األسود، ال حافة لها وُ�شد ع�

الرأس �عصا�ة.
�لغ خورش�د �اشا ن�أ وصولهم إ� التخوم الم��ة، فخ�ج
بنفسه لمقا�لتهم ودخل بهم القاهرة من �اب الن�، �دأت
�ن عل�ه وع� �ا�ورة أعمالهم �االنقضاض ع� الطرق وع� المارُّ
وا ، خطفوا ال�ساء والمردان ونهبوا التجار، و��� � أر�اب الد�ا���
� طرقات المحروسة، لم �ستطع خورش�د �اشا

الف�ع والرعب ��
الس�طرة عليهم منذ ال�دا�ة، وال الوقوف أمامهم �عد ذلك لما
� غلظة دون تقدير لم�انته كوا�� ع�

� طلب مرت�اتهم ��
�دأوا ��

القطر أو كقائد لهم، ولم �كن أمام ال�اشا لإلجا�ة ع� طلبهم،
ا غ�� فرض خمسمائة ك�س ع� التجار الذين أرادوا حرس�
للذهاب إ� ي�بع، من أجل إعطائهم ذلك الحرس، وع� اليهود
� ا، وألزم تجار الس��س �ما يوازي الم�لغ�� �ن ك�س� مائة وع��

ا. مع�
� المحروسة، من وصول الدالة

عرف محمد ع�� �ما حدث ��
وە، وفهم ع� الفور ما حمل والفو�� والف�ع الذي ���
خورش�د �اشا ع� إحضارهم، فاتفق مع حسن �اشا زم�له ع�
العودة، واتخذا ط��قهما مع جنودهما إ� المحروسة، سقط
� الناس � قلب خورش�د لما شاع ن�أ عودة محمد ع�� ب��

الرعب ��
ا � كرس�ه مغتم�

� القلعة، جلس ��
ح�� وصله وهو ع� عرشه ��

� أسداس،
ا �� ب أخماس� ا ماذا �فعل، ال �دري ماذا �قرر، ��� حائر�

اف الس�د ل�نه ما ل�ث أن أرسل �ستد�� المشايخ ونق�ب األ��
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عمر مكرم والوجاقل�ة وأر�اب الديوان، ل�كونوا جوارە ضد
هم عن محمد ع�� وحسن �اشا، ف�ستقوي بهم عليهما، أخ��
� غضب لم

عودة محمد ع�� وحسن �اشا من الصع�د، وقال ��
�خف االضطراب الذي �مأل أحشاءە:

، و�ضمران � - إنهم �عودون إ� المحروسة �قواتهم دون إذن م��
� نفسهما ال�� �� ولل�الد، ولقد استدعيت�م اليوم لتكونوا م��

��
ضدهما، ل�عودا من ح�ث أت�ا �ست�مال معاركهما ضد الممال�ك،
أو �عودا إ� �الدهما، أو أوليهم وال�ات خارج القطر الم�ي إن

أرادوا، ولدي أمٌر من السلطان �ذلك.
�عد نقاش وجدال طال، اتفق الحضور وع� رأسهم الس�د عمر
، � � القلعة �ل ل�لة اثنان من المتعمم��

أفندي مكرم، أن ي��ت ��
واثنان من الوجاقل�ة، وتحرك الدالة �أسلحتهم ومدافعهم

. � � وجه القادم��
ة للوقوف �� � � طرة والج�� ناحي��

� �ل معاركه، لم
� الت�ف �دهاء الثعالب ��

كعادة محمد ع�� ��
ا من جنودە وقواته سواء � معركة �خ� فيها �عض�

�قا�ل الدالة ��
انت� فيها أو خ�، �ل أرسل لهم رسالة من �ضع �لمات:

ا األوامر، ولم آت للحرب، �ل أت�ت لطلب - لم آت مخالف�
مرت�ات القوات.

وأرسل مع رسوله هدا�ا، ق�لها الدالة، الذين رأوا أن محمد ع��
ا، فلم � طل�اتهما ما داما لم ين�َ�ا غدر�

وحسن �اشا محقان ��
يتعرضوا لهما وال لقواتهما، وتركوهما �دخالن القاهرة مع

� ب�ته.
جنودهما، ونزل �لٌّ منهما ��

 إ� الدالة مع رسالة يؤنبهم فيها
ً

أرسل خورش�د �اشا رسو�
و�عنفهم ع� ما فعلوە وع� مخالفتهم أمرە �قتال محمد ع��



77

وحسن �اشا ومنعهم وقواتهما من دخول عاصمة ال�الد، فما �ان
� �لماتها أ��� مما تفصح: ردهم إال برسالة تحمل ب��

- إن�م إذا منعتم وحار�تم من �طلب عالئفه ومستحقاته
ا وطلبنا عالئفنا. وحقوقه، فكذلك تفعلون معنا إذا خدمنا�م زمن�
ة ال يتحركون، ك�� � � طرة والج�� � أما�نهم ناحي��

ظل الداالت�ة ��
هم الذين �أ�لون الزرع والقوت، و��قون منهم العسكر ومن غ��
، و�خطفون ال�ساء، واألوالد، والممال�ك � ما �جدونه مع الفالح��
ت الفو�� ح�� مداخل المحروسة ح�� إن من األقال�م، ان���
�عض العسا�ر تجمعوا عند أبواب العاصمة �أخذون من الداخل
ون ع� القرى والخارج األموال عنوة، ب�نما العرب وال�دو �غ��
�ون و�قتلون ينهبونها و�حرقون األجران و�سبون ال�ساء، و���
من يتعرض لهم �دفاع، الناس رأوا أن المشايخ س�ٌب لما �حدث؛
، و�ان ب�م�انهم ألنهم اتفقوا مع خورش�د �اشا ضد محمد ع��
رفع ال�ال�ا عنهم لو قدروا األمور �أفضل مما فعلوا واختاروا
 من صالح خورش�د �اشا الذي �ان أنه ال ي��د

ً
صالح الشعب �د�

إال إخراج محمد ع�� من ال�الد وجمع األمول من الناس، وال
ا وشقاًء، زاد فقر العامة من � زادت بؤس� � حالتهم ال��

�فكر ��
اب، � إ��

الناس وجوعهم ومعاناتهم اليوم�ة، أغلقوا حوان�تهم ��
� الشوارع والطرقات �سبون

وا �� وأوحوا لألطفال أن �س��
المشايخ و�شتموهم، و�ذا القوهم رجموهم �الحجارة، زاد
تأ�دهم من نوا�ا خورش�د �اشا تجاە محمد ع�� لما استصدر
ا ع� جدة، و�ان الرجل � محمد ع�� وال�� ا من األستانة بتعي�� أمر�
� التقرب للعامة من الناس والمشايخ وتأد�ة صالته

ع� حاله ��
معهم، وحمايتهم من أي تعدٍّ من جنودە، الذين لم يؤخر عنهم
موا طاعة أوامرە وتنف�ذها، فلما أ�� � مرت�اتهم عن أوقاتها، فال��
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لمحمد ع�� فرمان التول�ة ع� جدة أ�دى طاعته للفرمان وأ�دى
للناس قبوله المنصب، ل�نه رفض الصعود إ� القلعة ل�قلدە
خورش�د �اشا المنصب فيها لما ُطلب منه ذلك، خش�ة أن �دبر
له مك�دة و�فتك �ه، وأرسل إ� خورش�د �اشا �دعوە ل�قرأ
� ضيق،

ل �� � � ب�ت الشيخ سع�د أغا، ف��
� المدينة ��

الفرمان ��
� إنهاء األمر ورح�ل محمد ع�� إ� جدة، وأل�سه

 منه ��
ً
رغ�ة

هناك فروة المنصب الجد�د وقاووقه - قل�سوٌة ط��لة من
ا فرسه ل�عود أس للُفْرس، خ�ج محمد ع�� �عدها را��� مال�س الرَّ
إ� دارە �األز�ك�ة، تعالت أصوات الجنود من حوله أنهم ي��دون
ا قد رت�ه مع �عضهم عالئفهم ومرت�اتهم المستحقة، و�ان أمر�
� ب�ت الشيخ سع�د

ليه�جوا الجنود أثناء وجود خورش�د �اشا ��
أغا، فرد عليهم محمد ع�� وهو �ش�� للب�ت:

- ال�اشا �الداخل طالبوە �عالئف�م و�ما ت��دون.
أحاط العسكر األرناؤوط �الب�ت وارتفعت أصواتهم، ومنعوا
ا ف�ه ح�� ه�ط الل�ل خورش�د �اشا من الخروج، فظل محبوس�
ا إ� عليهم، ثم تمكن من ال�سلل تحت جناحه وعاد صاعد�
القلعة، ص�اح اليوم التا�� أرسل إ� الدالة ي�يح لهم الحصول

 من �ف مرت�اتهم ح��
ً

� مدي��ة القلي���ة، �د�
ع� �ل ما ��

وا �ضمن ن�تهم إذا احتاج إليها ضد الجنود األرناؤوط، ف���
ا، ووصلت رسائل الخوف إ� أها�� ا ونه�� الف�ع والرعب فيها سل��

المحروسة.
� اجتمع المشايخ مع عدد ل�س �القل�ل من

� ب�ت القا��
��

� والعامة ح�� غصت بهم الدار، وامتأل صحنها، وعال المتعمم��
الهتاف من الحناجر ي�ج األنحاء:
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� ال�اشا الظالم. ع هللا ب�نا و��� �� -
ع، � الدولة إ� مجلس ال��

�� � � طلب المت�لم��
�� �

أرسل القا��
، الذي أ�ع وكتبوا ع��ضة �ش�او�ــهم ومطالبهم ُرفعت إ� الوا��
� القلعة

اف والعلماء إل�ه �� � ونق�ب األ��
� استدعاء القا��

��
� األمر مك�دة مدبرة لهم، وت�قنوا

� األمر، شعروا أن ��
ل�شاورهم ��

هم أحد ممن يواليهم لد�ه، أن الوا�� أعد لهم من هذا لما أخ��
ا وذهبوا إ� � ط��قهم إ� القلعة، فتجمعوا مع�

من �غتالهم وهم ��
� األز�ك�ة، أ�قن محمد ع�� أن اللحظة

محمد ع�� عند دارە ��
المناس�ة ل�عت�� عرش القطر قد أزفت وحان م�قاتها لما رأى
� الطرقات المؤد�ة

�ن �� تجمع الناس المه�ب حول ب�ته ومن���
إل�ه، تعالت األصوات من ب�نهم ت�خ:

. - ن��د عزل هذا الوا��
ا علينا وع� ال�الد. - ال ن��دە وال��

ا: رد أحد الشي�خ لما سأل محمد ع�� من ت��دون عل��م وال��
ا علينا. - ال نر�� إال �ك وال��

� ع� طول زمانهم ال يرضون إال �ح�م الغ��ب، �أن الم����
� أنفسهم

الذي أ�� من وراء ال�حار أو من خلف الج�ال، ال يرون ��
إال توابع، ي�ساقون خلف �ل من �خدعهم، أو �ل من يب�سم
لهم و�داهنهم، ل�ن من �ان ع� و�� فهو مدرك أن الدولة
� ع� عرش القطر العثمان�ة لم تكن لتق�ل بتول�ة أحد الم����
اف، الم�ي، ح�� لو �ان الس�د عمر أفندي مكرم نق�ب األ��

وألن محمد ع�� داه�ة من دوا�� الزمان ..
رفض..���



80

� األستانة، وع�
ا أن �عض الناس ور�ما أو�� األمر �� متحجج�

، ر�ما �عتقدون أنه المحرض ع� ما �حدث، رأسهم ال�اب العا��
وع� خلع خورش�د �اشا عن واليته، ارتفعت األصوات من حوله
� تلح مس�نكرة ترفض قوله وردە، ارتفعت وزادت األصوات ال��
ا
�
عل�ه ور�ما ترجوە قبول وال�ة أمرهم، أح�� �عض الناس كر�

اف والشيخ ا، وقام الس�د عمر مكرم نق�ب األ��
�
وقفطان

� المدينة،
قاوي من م�انهما، وأل�ساە إ�اە، ونادوا �ذلك �� ال��

� القلعة �ما حدث، وطلبوا إل�ه
وأرسلوا من �خ�� خورش�د �اشا ��

ال األمر ومغادرة القلعة والرح�ل عنها، فرد إليهم رسولهم � اع��
�قول:

، وال أنزل � عزل �أمر الفالح��
�
 من طرف السلطان، ال أ

�
- أنا ُمو�

من القلعة إال �أمر من السلطنة.
ع �عد العدة للقتال والمقاومة، انضم إل�ه عمر �ك وصالح و��
أغا أق قوش من الزعماء األل�ان، اللذان رفضا ما �حدث، وأرسال

� خطابهما:
للمشايخ �قوالن ��

� ذلك.
ا �� ع�� ا �� - أرونا سند�

ا إ� حسن �اشا لينضم إليهم ضد محمد ثم أرسل الثالثة مع�
� المن�ا، و�دعو

، و�عث خورش�د �اشا �س�نجد �سلحدارە �� ع��
� هذە األ�ام

الممال�ك للتحالف معه، و�� الدالة ل�دافعوا عنه، ��
ة، � وا جهة الج�� � مع أُمرائه وع��انه، وان���

ح�� محمد �ك األل��
واستقروا �المنصور�ة �القرب من األهرام، وان��� أت�اعه إ�
الج� األسود، وأرسل م�ات�ة إ� الس�د عمر مكرم والشيخ
قاوي ومحمد ع�� �طلب فيها جهة �ستقر فيها هو وأت�اعه، ال��



81

فأجابوە �أن �ختار له جهة يرتاح فيها، و�تأ�� ح�� تهدأ أمور
� خورش�د �اشا. اع القائم ب�نهم و��� � ال�الد وال��

استمر خورش�د �اشا ومن معه ع� الخالف والعناد وعدم
�

ول من القلعة، ل�ن ما زاد استفزازهم أنه أرسل إ� القا�� � ال��
�ذكرە أن العسكر الذين عندە �القلعة لهم جامك�ة منك�ة عن
المدة الماض�ة، وطالبهم ب�رسالها، وطلب أن �عينوا لهم وله
معهم مصار�فهم ح�� حضور جواب من السلطان، فأرسل

� رسالة كتب فيها:
القا��

- «أما ما �ان من الجامك�ة المحولة، فإنها الزمة عل��م من إيراد
ة السا�قة، ومن قب�ل ما ذكرتموە � الف��

� ق�ضتموها �� المدة ال��
ر، فإنه � ال�� ر الرع�ة، فإن إقامت�م �القلعة هو ع�� من عدم ��
� ألف نفس �المح�مة �طالبون ح�� يوم تار�خه نحو األر�ع��
نزول�م أو محار�ت�م، فال �مكننا دفع ق�ام هذا الجمهور، وهذا

آخر المراسالت ب�ننا و��ن�م».
وزع محمد ع�� جنودە وحا� القلعة �عسا�رە من �ل الجهات،
م�لة والحطا�ة والطرق النافذة، � جهات الرُّ

فأرسل عسا�رە ��
ناح�ة �اب القرافة والح��ة وط��ق الصلب�ة وناح�ة ب�ت
دي، وجلسوا �المحمود�ة والسلطان حسن، وأقاموا آق��
ول من و�� � � تلك الجهات، ومنعوا الطل�ع وال��

المتار�س ��
� داخلها أغلق أهل القلعة األبواب، وان��� العامة من

القلعة، و��
� طرقات المدينة مع الس�د عمر مكرم والمشايخ

الناس ��
والوجاقل�ة �األسلحة والع�� و�عض الن�اب�ت ح�� ملوا بركة
ا وا أحزا�� � الشوارع والحارات وس��

األز�ك�ة، الزموا السهر �الل�ل ��
، وطوائف �حملون المشاعل، �طوفون �الجهات والنوا��

اتهم: � مس��
وهتف الناس ��
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. .. أهلك ال�اشا العثمان�� - �ا رب �ا متج��
ع�ة ع� ما �فعلوە، � ل�ضفوا �� ا وقعه المف�� ثم حرروا إعالم�
اف حاول خورش�د �اشا أن �ستم�ل مشايخ العلماء ونق�ب األ��
اجع عما  �دعوە لل��

ً
ناحيته من جد�د، فأرسل له عمر �ك رسو�

� أ�ديهم وخاطبهم فعلوە، لتعود األمور إ� نصابها، وقف ب��
: ً
قائ�

- ك�ف تعزلون من والە السلطان عل��م، وقد قال هللا: {أط�عوا
هللا، وأط�عوا الرسول وأو�� األمر من�م}.

اف: رد عل�ه نق�ب األ��
�عة والسلطان العادل، - إن أو�� األمر من العلماء وحملة ال��
أقروا أن صاح�ك رجل ظالم، ومن قد�م الزمان جرت العادة أن
أهل ال�لد �عزلون الوالة ح�� الخل�فة والسلطان إذا سار فيهم

�الجور.
حاول عمر �ك أن �خ�ج من موض�ع والة األمر و��فهم إ�
�
�� 

ً
ء آخر �حملون معه الوزر والخطأ، فعال صوته م�سائ� �

��
اض: اع��

- ك�ف تحا�ونا وتمنعون عنا الماء واأل�ل، وتقاتلوننا؟� أنحن
كفرة ح�� تفعلوا معنا ذلك؟�

فاجأە الس�د عمر مكرم �أن جاوب دون تردد:
� �جواز قتال�م ومحار�ت�م؛

- نعم.. فقد أف�� العلماء والقا��
ألن�م عصاة.

�خ عمر �ك:
� هذا �افر.

- �افر.. إن القا��
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فقال النق�ب:
ا، � من ِق�ل السلطان أ�ض� - هو تر�� مثل خورش�د �اشا، ومع��َّ

ا�، فماذا ��م أنتم؟� فإذا �ان قاض��م �افر�
�ف، ولم �شعر بها أحد.. مضت ل�ا�� المولد ال��

ولم �حتفلوا بها.
� الحصار، وتخ� الدالة عن موالهم، وح��

زاد ال�شد�د ��
فوا بواليته، وأعلنوا انفضاضهم ك�ارهم إ� محمد ع�� واع��
ال�امل عن ت�ع�ة خورش�د �اشا، فخلع عليهم محمد ع�� �اشا
ا وكسوات، ثم ارتحلوا من قليوب ي��دون الذهاب إ� ِخلع�
� وأت�اعه ومن معهم من العرب، �عد أن وصلت

محار�ة األل��
� نهب ال�الد ونهب األموال من

� وأمراءە أفحشوا ��
أخ�ار أن األل��

ە من ق�ل، فساروا ع� الع�اد ما لم ُ�سمع �مثله ولم يتقدم نظ��
� ال�ساء واألوالد، ولم

ال�الد والقرى ينهبون و�قتلون و�فسقون ��
�قوموا �ما ُوجهوا إل�ه.

، بتأي�د محمد ع�� � وصل إ� م� مرسوم مع صالح أغا القا���
ە إ� اإلسكندر�ة ع� وال�ة م�، وعزل خورش�د �اشا، و�سف��
� ع� وال�ة أخرى، �عد أن أرسل محمد ع�� ا ح�� يتع�� مكرم�

�الهدا�ا النف�سة، ليتم تأي�دە ف�ما فعل �عد تردد الديوان
� نها�ة األمر إ� نصائح السف�� الفر���

، الذي انقاد �� �
العثما��

� م�
�عد أن أوصاە مات��ه د�لس�س القنصل الفر�ساوي ��

. �محمد ع��
عاد خورش�د إ� مفاوضة الممال�ك، �عد أن رجع سلحدارە من
، ل�ن محمد � وجه محمد ع��

ا ع� العمل �� المن�ا، واتفقوا مع�
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ز للممال�ك وردهم القهقرى، ثم تحول إ� ا، ف�� ع�� �ان �قظ�
سلحدار خورش�د، وأوقع �ه.

وسط المعارك الدائرة وردت األخ�ار بوصول ق�طان �اشا إ� ثغر
� ة تحمل ألف�� � صحبته مرا�ب كث��

، و�� � ق�� اإلسكندر�ة وأ��
وخمسمائة مقاتل، اجتمع المشايخ واتفقوا ع� كتا�ة عرضحال
� ذلك، �عد

، ثم اختلفت آراؤهم �� � يرسلونه مع �عض المتعمم��
اجعوا عن � ورد خ�� بورود سلحدار الق�طان إ� شلقان، ف�� يوم��
أمر العرضحال، �عد أ�ام وصل السلحدار إ� بوالق، وركب من
ول ف�ه، ومعه رسالتان، األو� � عد له لل��

�
هناك إ� الم�ان الذي أ

ول من القلعة لحظة وصوله � إ� خورش�د �اشا، فيها أمر له �ال��
الرسالة، والرح�ل إ� اإلسكندر�ة، والثان�ة إ� محمد ع�� ب��قائه
� القائمقام�ة ح�ث ارتضاە الناس �افة والمشايخ، مع توص�ة

��
�حسن السلوك والرفق �الرع�ة، وأن ُ�قلد من ِق�له �اشا ع�

. � سلهم إ� �الد الحجاز لمحار�ة الوهابي�� عدد من العسكر ل��
ول من القلعة وأرسل � أرسلوا إ� خورش�د �اشا جوا�ه فرفض ال��

ردە:
� مشافهة. َّ السلحدار الذي وصل ل�خاطب�� - ل�صعد إ��

ال ُمقِ�ل من � ص�اح يوم األر�عاء ق�ض المحافظون ع� خ�َّ
��

ا ط��ق الصعود إ� القلعة، و�ان �حمل
�

جهة م� القد�مة متخذ
� األوراق فوجد

ا معه، اقتادوە إ� محمد ع�� الذي نظر ��
�
أوراق

� �ك ا إ� خورش�د �اشا من ع�� �اشا و�اس�� فيها خطا��
ة، موضح ف�ه خطة للقتال: � الموجوَدين �الج��

ة س�عة صوار�ــــخ تكون � � ص�اح يوم الجمعة نطلق من الج��
��» -

�ون �المدافع ع� ب�ت إشارة ب�ننا و��ن�م، فعندما ترونها ت��
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د��� من ، ونحن نع�� إ� م� القد�مة و�صل ال�� محمد ع��
� من ناح�ة � الم����

� �ا��
خلف الج�ل إ� جهة العادل�ة، و�أ��

طرة و�قوم من �ال�لدة ع� من فيها ف�شغلون الجهات، و�تم
المراد �ذلك».

� الذي شاط
� حضور القا��

لع محمد ع�� ع� الخطة �� اطَّ
، ورغم أنه استجار ا ع� ذلك الرسول الذي اتضح أنه كرديٌّ غ�ظ�
كة ، إال أنه لم ُ�جْرە، وأمر فأخذوە وقتلوە ورموە ب�� �

�القا��
األز�ك�ة.

وا س�عة رؤوس وعلقوها ع� الس��ل � يوم الخم�س أح��
��

�
المواجهة ل�اب زو�لة، وع� أحدها ورقة مكت��ة أنها رأس األل��

ة، والرؤوس �ك واألخرى سلحدارە، مالمح الوجوە �انت متغ��
، فلم �صدقهم أحد، ل�ن األخ�ار وصلت � مجوفة ومحشوة �الت��
� ارتحل من دمنهور، وهناك هجم ع� سل�مان �اشف

أن األل��
تل، وال�عض

ُ
البواب ونهب ما معه، ثم وصلت أخ�ار أخرى أنه ق

� أت�اعه إ� جهة المنوات
اد� أنه هرب إ� ال�حر، وهرب �ا��

ة. � جنوب الج��
� إ� الس�د عمر أفندي مكرم، �عد ذلك ح�� صالح أغا القا���
� ع� غد من

ە أنهم اتفقوا مع خورش�د �اشا ع� موعد �� وأخ��
� الم�عاد

ل أو �ستمر ع� عص�انه، و�� � يوم الس�ت، إما أن ي��
أف�ج خورش�د �اشا عن ُضعفاء الرع�ة الموجودين �القلعة، مع
ال�ساء �عدما أخذوا ما معهم من األمتعة والث�اب، وأ��� عندە
� األشغال، وامتنع

الش�ان واألق��اء من الرجال ال��ار للمعاونة ��
� وصالح أغا السلحدار إ� ول، صعد �ش�� أغا القا��� � هو عن ال��
�
القلعة مرة أخرى، للتفاوض مع خورش�د �اشا، ثم نزال و��

صحبتهم كتخدا أحمد �اشا إ� ب�ت سع�د أغا الوك�ل، واتجهوا
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ا إ� ب�ت محمد ع�� �اشا، ثم صعد صالح أغا وأر�عة مع�
� الذهاب واإل�اب

آخرون، ثم نزلوا مرة أخرى للتفاوض، ترددوا ��
� المدينة، ثم انت� االتفاق

مرات عدة، و�ات ال�تخدا ل�لته ��
� و�سل�م القلعة ب�نهم ع� نزول خورش�د �اشا يوم اإلثن��

والج�خانة.
� َجَمل، نقلوا ُجمع لهم من ِجمال الشواغ��ة ما �قرب من مائ��
عليها متاعهم وفرشهم، وأنزل ال�اشا ح��مه إ� ب�ت مصط�� أغا
� ليه��وا الوك�ل، ونزل كث�� من عسا�رە وسط الخدم متخف��
وا من ش�لهم وهي�تهم، ذهب أغلب�تهم �عزالهم إ� �عد أن غ��
� �القلعة، وأخذوا ما بوالق، �عد أن نهبوا بيوت الرعا�ا ال��
� الثالث من أغسطس ١٨٠٣ سار

وجدوە فيها من المتاع، ��
حسن أغا �جملة من العسا�ر إ� القلعة، و�سلمها من خورش�د،
� الساعة الرا�عة من ص�اح

ونزل ال�اشا المخل�ع من �اب الج�ل ��
اليوم التا�� إ� جهة �اب الن�، ومر من خارجه إ� جهة
، وذهب إ� بوالق �صح�ه كتخدا محمد ع�� وعمر �ك � الخرو��
� التاسع من نفس الشهر تحرك ع�

وصالح أغا أق قوش، و��
 إ� رش�د، ل�جلس محمد ع��

ً
ظهر سفينة من بوالق مرتح�

�اشا ع� ُسدة ح�م وال�ة م� المحروسة.

�
�ة من جد�د أمام ساحل اإلسكندر�ة �� � رفرفت الب�ارق اإلنجل��

مارس ١٨٠٧، ل�ن هذە المرة لم تكن رف�قة، �ل أتت غاز�ة،
� بزة

ە، �� تحت ق�ادة رجل ممت�� ال�دن �شعر أصفر قص��
ال ف��زر، استولت ، �د� الج�� عسك��ة حمراء و�نطلون �ا��
ا، ولما وصلت األخ�ار إ� الحملة ع� اإلسكندر�ة ��ع�

� من م�انه دون ح��
المحروسة �ذلك، هب الس�د ع�� الوردا��
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أن �حزم أمتعته معه، وقرر السفر إ� اإلسكندر�ة للدفاع عنها
مع أهلها.

� الورشة لما
�� � ا لحظتها، �انوا جالس�� يتذكر محمود ج�د�

� عي��ه، وأمسكه من كتف�ه
وصلت األخ�ار، نظر إل�ه أبوە ��

� قوة وهو �حدثه �أنه شعر أنه لقاؤە
وغرس فيهما أصا�عه ��

األخ�� بولدە، قال دون أن تفارق عيناە عي�� ولدە:
� قوة، وتحارب

- يوم موتك هو اليوم الذي �جب أن تع�شه ��
من أجل أن تح�اە.

�عدها أغلق الورشة وناوله المفاتيح وأمرە �العودة للب�ت �عد أن
قال له:

. �
- من اليوم أنت هنا م�ا��

� يزحفون إ� � ط��قه إ� اإلسكندر�ة وصلته األخ�ار أن اإلنجل��
��

رش�د، غ�� مسارە واتجهه إ� رش�د، هناك قا�ل صد�قه الس�د
� أشد

محمود العسال الذي حدثه �أن اإلسكندر�ة وأهلها ��
حاالت ال�رب واالضطراب واله�اج، من لحظة أن نزلت بها
قوات عسك��ة واحتلت المدينة دون قتال، جاءتهم األخ�ار عن
ي أن قائد هذە الحملة �د� ف��زر، �ان ط��ق الشيخ المس��
� حلفاؤهم منذ أن حار�وا أغلب الناس �عتقدون أن اإلنجل��
� معهم من ق�ل، و�ان معظمهم يتوقع عودة الفر�ساو���
ا �عد صداقتهم � يوم ما، خصوص�

� مرة أخرى �� الفر�سي��
�ة. � ك، ل�نهم فوجئوا لما ت�قنوا أن العمارة إنجل�� الجد�دة لل��

ال و�كوب، ى �ق�ادة الج�� � وصل ما �قرب من أل�� مقاتل إنجل��
� ع� احتالل رش�د واتخاذها قاعدة ح���ة، وصلت عازم��
� ص��حة الثالثاء الواحد

األخ�ار إ� األها�� من ثغر رش�د، ��
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� وصلوا إ� رش�د، أص�حت � من مارس، أن اإلنجل�� والثالث��
� قلق واضطراب �عد أن شاهد ال�عض ومعهم الس�د

ال�لدة ��
 ع�

ً
ى مق�� � � ومحمود العسال الج�ش اإلنجل��

ع�� الوردا��
المدينة �عدته وعتادە من فوق مئذنة مسجد زغلول، لم �كن
حول رش�د من األسوار إال أطالل عصفت بها ال��اح، الشوارع
�انت خال�ة، �أنها أخل�ت لهم، أو أن أهلها خافوا وارتعبوا من
ان المذعورة، ى ناحيتهم، فلزموا د�ارهم �الف�� � الزحف اإلنجل��
استحث الخط�اء فوق م�ذن المساجد والجوامع األها�� ع�
� قلوب الناس وغضبوا وحمل منهم من

الدفاع، ثارت الحم�ة ��
� جم�ع زاخرة

ا وخرجوا �� ا أو ح�� سكين� �ملك بندق�ة أو س�ف�
� ساعة نهار

� رش�د �� مشم��ن للدفاع عن المدينة، دخل اإلنجل��
� �غ�� قتال، أهل رش�د ومن معهم من العسا�ر �انوا مخت�ئ��

ومستعدين �األزقة والعطف وط�قان البيوت، فلما وصلت
�ة داخل ال�لدة هجموا عليهم من �ل ناح�ة � العسا�ر اإلنجل��
�وهم، رجاٌل، و�ساٌء، وشي�ٌخ، وح�� أطفال، �عصيهم و��
� والس�د محمود العسال

وحجارتهم، تقدمهم الس�د ع�� الوردا��
، ح�� � تهل�ل وتكب�� تحت ق�ادة ع�� �ك السالن�� هم ب�� وغ��

ال�ساء �انوا �لقون من بيوتهم �الحجارة والماء المغ�� ع�
، الجنود، واألطفال يرشقونهم ب��الهم المحشوة �الح� الصغ��
، استمرت المعركة � � �عض من الجنود اإلنجل�� وفقأوا أع��
قت � برصاصة اخ��

لساعات اس�شهد فيها الس�د ع�� الوردا��
ا ع� الفور. جبهته، خر ع� أثرها ��ع�

ة � أمام غضب الشعب الجامح عليهم ف�� لم �صمد اإلنجل��
ة، فما لبثوا أن ألقوا ما �أ�ديهم من أسلحة ع� األرض، كب��
� من األها�� ذ�حوا � األمان، ل�ن الغاضب�� � طالب�� مس�سلم��

�
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، وفر ال�عض ناح�ة دمنهور، قا�لهم � �وا ال�اق��
�
، وأ منهم ال�ث��

هناك �اشف دمنهور، فحار�ــهم جوارها وأخذ منهم �عض
األ�ى وأرسل ال�شارة �الن� إ� المحروسة، رأى ف��زر أنه من
الع�ث مواصلة القتال فتحصن �اإلسكندر�ة، وأرسل إ� محمد
� تلك

� مقا�ل أن �جلو عن اإلسكندر�ة، ��
ع�� �طلب الصلح ��

األثناء �ان محمد ع�� �ستعد للزحف ع� اإلسكندر�ة، سار
ا إ� الرحمان�ة ومنها إ� � إم�ا�ة متوجه�

�ج�شه من معسكرە ��
� ع�� من أغسطس عام ١٨٠٧، وهناك الت��

� الثا��
دمنهور ��

� � الطرف�� �روك الذي فوضه ف��زر إلبرام الصلح ب�� ال �� �الج��
. �

�طا�� الم�ي وال��
� الرابع

ة عقد الطرفان معاهدة دمنهور �� و�عد مفاوضات قص��
� �مقتضاها جلت القوات � نفس العام، وال��

ع�� من س�تم�� ��
�طان�ة �ما ت��� �طان�ة عن اإلسكندر�ة، ثم أقلعت السفن ال�� ال��

من جنود الحملة إ� صقل�ة، وُضمت اإلسكندر�ة إ� محمد
�
ة السلطان العثما�� � �عد أن �انت ت�بع م�ا��

ع�� �فرمان سلطا��
� من ِق�ِلِه. وحا�مها �ع��َّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٧- 
� جلس فيها محمد ع�� ع� عرش الوال�ة من اللحظة األو� ال��
� الط��ق أصعب وأشد خطورة

الم��ة، وهو �علم أن القادم ��
� عل�ه مجابهتها مما مر عل�ه من ق�ل، وأن المواجهات ال��
� �جب فيها ا اللحظة ال�� ا مما واجه، خصوص� ستكون أشد خطر�
إ�عاد من ساندوە وساعدوە للوصول للح�م؛ ل�كون �مفردە
� هذە

، ول�كون اآلمر النا�� الوح�د �� صاحب األمر األول واألخ��
ال�الد.

ا، لحيته السوداء تمأل وجهه، وشار�ه كث، ا فت�� �ان ما يزال شا��
، ل�ن ت�دو عل�ه قوة ال�دن والعصب،

ً
ممت�� الجسم قل��

�الطبع �ان من ضمن حسا�اته أن ال�اب العا�� إ� حد ما مرغم
عل�ه من ِق�ل الشعب، وأن السلطان لم يول�ه الوال�ة ��امل
الرضا، وأو� أمارات عدم الرضا �انت عدم رح�ل ق�طان �اشا
�
ا �أي أحداث ليتدخل، ب�نما األل�� �ص� � اإلسكندر�ة، م��

و�قاءە ��
اف ة �أ�� االع�� � � م�انه �الج��

� ال�الد قابع ��
�� � رجل اإلنجل��

ا، و�حاول أن ينضم �ممال�كه إ� قوى سلحدار �محمد ع� وال��
� لق�طان � وخمسمائة مقاتل التا�ع�� خورش�د �اشا، و�� األلف��
عوە من � � المحروسة و���

�اشا، لينقضوا ع� محمد ع�� ��
� �انوا �ساندونه و���دون رغبته، وأ�دوا ن�تهم القلعة، اإلنجل��
حدوا مع أنهم ع� استعداد إلنزال قوات من ج�شهم ليتَّ

الممال�ك.
� دعموا موقف محمد ع�� وحذروا ق�طان �اشا ل�ن الفر�ساو���
، ل�س فقط � � ودسا�س اإلنجل��

من االنص�اع لتح��ض األل��
� لعدائهم الط��ل معهم، ول�ن بتأث�� كتا�ات القنصل��
، إ� السف�� � � م� مات��ه د�لسي�س ودروف��

�� � الفر�ساو���
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� �
� األستانة الذي ساند محمد ع�� لدى رجال الديوان

الفر��� ��
� �ما أنه ، �قوله إن محمد ع�� محبوب من الم���� �

العثما��
� ح��ــها ضد

� حملة لمساعدة الدولة العثمان�ة �� �عمل ع� تجه��
، عضد محمد ع�� �اشا �المه وموقفه ب�غراق ق�طان � الوهابي��
� �الهدا�ا، رغم موقف الدولة الما��

�اشا ورجال الديوان العثما��
الصعب، واستغل هدوء موقفهم معه �أن انقض ع� سلحدار
� اإلسكندر�ة، �عد ما

ە ع� اللحاق �موالە �� خورش�د �اشا وأج��
ە ع� �سل�م جندە والتخ�� عن مهماتهم. أج��

، فقد �ان من ضمن
ً

هدوء ال�اب العا�� لم �ستمر ط���
خططهم الدائمة، عدم إ�قاء وا�� ع� القطر الم�ي أ��� من
�
� حلقهم، وشوكة ��

صة ��
ُ
عام، ح�� ال تقوى شوكته، و�ص�� غ

ظهرهم، فأرسلوا مو� �اشا مع ثالثة آالف جندي ع� ظهر
� الثغر، ومن

عمارة عثمان�ة �ق�ادة صالح �اشا، ألقت مراسيها ��
رسل إ� محمد ع�� برسول �حمل الفرمان القادم من

�
هناك أ

األستانة، �أمروە ف�ه �التخ�� عن الوال�ة لمو� �اشا،
واالستعداد للسفر لتو�� وال�ة سالن�ك م�انه.

، �علن ف�ه موافقته � أرسل محمد ع�� �اشا الرد مع القا���
، ل�ن رح�له معلق �الجنود الذين وامتثاله ألوامر ال�اب العا��
�ن ألف � �لغت ع�� �مانعون رح�له إال �عد سداد متأخراتهم ال��
، وعرض � ك�س، ثم جمع قوادە الذين تجاوز عددهم الس�ع��
هم أنه مضطر لطاعة الفرمان والرح�ل، عليهم األمر، وأخ��
� خط�ة أله�ت

ل�نهم أعلنوا رفضهم لرح�له، فرد عليهم ��
حماستهم:

، أنتم ال َّ � صدرت إ�� - أت��دون من�� من تنف�ذ األوامر ال��
�ستط�عون رد الهجوم إذا وقع علينا، ما دام جنود�م �خالفون
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� �أجورهم �ل
النظام و�ــهاجمون األها�� و�فتكون بهم، و�طالبو��

، ُتفضلون هناء الراحة ع� الحرب ومشقاتها، تتمتعون �ما � ح��
�ات أعدائنا، أنوء وحدي ًجمعتم من أموال، وأنا هدف ل��
ا وزم�� ا أمين� �عبء األمور الثق�ل، فإذا ش�تم أن أ��� مع�م، رف�ق�
�ف ، فأقسموا �� ع� القرآن ال�� �

� الما��
ا، مثلما كنت ��

�
صادق

، وأن�م ستموتون إذا اقتضت � � ولن تتخلوا ع��
كو�� �أن�م لن ت��

ا. � س��ل قض�ة واحدة، �� قض�تنا جم�ع�
الحال ��

تعالت الهمهمات وت�ادلوا النظرات ف�ما ب�نهم، ثم عال صوت
، ت�عه ثاٍن، وثالث، أحدهم �الموافقة والتأي�د لقول محمد ع��
ثم رابع، ح�� أعلن الجميع تأي�دهم وموافقتهم لما ُطلب، ول��

ا أحاطوە �س�اج �ما جرت إحدى العادات �جعلوە مقدس�
ا األل�ان�ة القد�مة، فأمسك اثنان منهم و�انا أ��� الموجودين سن�
ا �َسْ�ف محمد ع�� من طرف�ه ومداە، ومر الجميع فوقه واحد�
، � ك�س أعطوها إ� محمد ع��

�عد اآلخر، ثم جمعوا أل��
�
� رسالة يرسلها مع األموال أنه جاد ��

سلهم لألستانة، و�ؤكد �� ل��
اته الح���ة لمساعدتهم. � تجه��

� طلب الس�د عمر مكرم، والشيخ
�عد ان�افهم أرسل ��

، واتفقوا ع� إرسال قاوي، وعرض عليهم فرمان ال�اب العا�� ال��
�
م�ات�ات لل�اب العا�� يوضحون موقف الشعب من رغبتهم ��

ە، و�صفون األمراء الممال�ك �الظلم، �قاء محمد ع�� عن غ��
� المقا�ل لم �عد محمد

و�وضحون ما عانوە معهم من ق�ل، ��
� ن�ته وال عزمه ع� ال�قاء واالحتفاظ �عرش

ع�� �اشا �خ��
الوال�ة الم��ة، ح�� أنه �ح لهم القول:

� قد
- أ�ظنون أن م� دار حمام مفتوحة �دخلها من �شاء؟ إ��

ا �قوة السالح، ، ولن أتخ� عنها إال مكره� ا��س�تها �حد حسا��



93

�ــها، فأنا العثمانيون قوم ي��عون أنفسهم إذا وجدوا من �ش��
�ــها، لقد فزت �الوال�ة وأنا ع� رأس خمسمائة جندي سأش��
فقط، مقلق�� العزم، أفأتخ� عنها اليوم، ولدي ألف وخمسمائة

. �طل �لهم والء ��
وأرسل إ� ق�طان �اشا رسالة مفادها أن الجند قد ال �ط�عون
هم القادم، وقد يثورون إذا علموا �اضطرارە إ� الرح�ل، أم��

ف�عبثون �األمن وال�ساء، وسموە رح�م ال ير�� �ذلك.
هذە اللقاءات والتجمعات والمراسالت �انت تحدث ب�نما
� ) و��طالي�� � ا (يوناني�� � �اإلسكندر�ة �جند أروام�

�طا�� القنصل ال��
� الذي وعد األستانة �ألف

ا إ� األل�� � اإلسكندر�ة و�رسلهم مدد�
��

�طان�ة، إذا �� أخرجت وخمسمائة ك�س، �ضمانة الخ��نة ال��
� �حا� دمنهور.

محمد ع�� من م�، و�ان حينها األل��
� إلحاحه ع� الق�طان

، واستمر �� مو� �اشا فاض �ه الص��
، �اشا ب�نف�ذ أوامر الديوان الذي أ�� بها معه من ال�اب العا��
� األستانة �حاول تدع�م الرسول الذي جاء

والسف�� الفر�ساوي ��
�الهدا�ا واألموال من محمد ع�� �اشا، و�عضدها ��ل النفوذ
الذي �ان �ستمدە من نا�ليون األول، حاول الديوان أن يتخلص
 إ�اە ��امل الت�ف

ً
من عبء القرار، و�عث لق�طان �اشا مو��

� �طال�ه �األلف
ا ثم أرسل لألل�� � � األمر كث��

� األمر، فكر ��
��

وخمسمائة ك�س الذي وعد بها، فجاءە الرد �أنه لم يتفق مع
� األمراء، و�رجوە أن �ق�ل منه وحدە فقط خمسمائة ك�س،

�ا��
ا وهو ��خ: � الهواء غاض��

ط�ح الق�طان �اشا �الم�ات�ة ��
. � � يهزأ �لح�ة الصدر األعظم ولحي��

- األل��
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و�عث ع� الفور لمحمد ع�� ليتفق معه، واتفق الرأي ع� دفع
ا، ليوافق الديوان والق�طان محمد ع�� أر�عة آالف ك�س سن���
� منص�ه، ع� أن يرسل العلماء واألع�ان

ب�قائه مقا�ل ذلك ��
َ�ْت. �

� ع��ضة ل�� ال �قال إن ذمة الديوان اْش��ُ
ا �ذلك �� ًالتماس�

ت�ت الع��ضة وسافر إبراه�م �ك ابن محمد ع�� بها، حام�
�
ك

� أبوە
� رهينة هناك ح�� ���

هدا�ا فاخرة إ� أم�� ال�حر، و���
، �عدها أرسل الق�طان �اشا كتخداە إ� القاهرة بتعهدە الما��
� واليته، ع� أن �متنع عن

�المرسوم المث�ت لمحمد ع�� ��
محار�ة الممال�ك و�تصالح معهم.

� من دفع محمد ع�� األر�عة آالف ك�س، وح�� �عدها قا���
، أحدهما �قر ب�قاء محمد ع�� ع� � األستانة �حمل معه فرمان��
� �أمرە ب�سف�� الحج والمحمل

وال�ة القطر الم�ي، والثا��
ا إ� جدة، �ذلك تخلص محمد ع�� و�رسال ستة آالف إردب بر�

، �عدها دبر محمد � تؤرقه من ناح�ة ال�اب العا�� من مشا�له ال��
ع�� أو� م�ائدە للممال�ك، �أن أرسل �عض رجاله �عرضون ع�
الممال�ك أنهم سُ�دخلوهم إ� المحروسة مقا�ل المال، ودعموا
�المهم �م�ات�ات ممهورة بتوقيع الس�د عمر أفندي مكرم وأ�ابر
الشي�خ، فظن الممال�ك أن الشي�خ عادوا لصوابهم وأق�لوا
عليهم ي��دون عودة األمور إ� ما اس�بق عل�ه الحال من ق�ل،
فاتفقوا ع� اليوم الذي �خ�ج ف�ه الوا�� للق�ام �مراسم الع�د،
ك أبواب المدينة ل�دخلوا المدينة، �ان محمد ع�� قد أمر ب��
� الل�ل، دخل

مفتوحة ع� مصار�عها، وأمر �قطع الخليج ��
� لهدوء األجواء والحال، ي��عهم ِجمال عد�دة الممال�ك مطمئن��
وأحمال، اتجه �عضهم إ� األزهر قاصدين ب�ت الس�د عمر
وا وجهتهم إ� الشيخ � دارە، فغ��

مكرم، فأ�� أن �ستق�لهم ��
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قاوي، ولحق بهم الس�د عمر مكرم هناك، ذهب الف��ق ال��
ا، فقا�لهم اآلخر إ� جهة حارة ال�ا�س�ة متخذين �اب زو�لة ط��ق�
، فر � اجعوا م�ع�� عسا�ر هناك أطلقوا عليهم الرصاص، ف��
جلوا عن غلق، ف��

�
ال�عض ناح�ة �اب الن� فوجدوە قد أ

خيولهم، ومن �سلق منهم األسوار نجا �ح�اته، وتفرق ال�اقون
قوق�ة، نجح � العطوف والحارات، واحت� اآلخرون �جامع ال��

��
� الممال�ك عند الشيخ ع�دهللا

� الهرب لتحذير �ا��
اثنان منهم ��

� الجامع فقد حا�هم
، أما ال�اقون �� � قاوي، فولوا هار��� ال��

العسا�ر وق�ضوا عليهم وعروهم من ث�ابهم، واستولوا ع� �ل
ما معهم من أموال وذهب وأسلحة، ونحروا ما �قرب من
�
�� � � عراة موثق��  منهم �النعاج، وسحبوا ال�اقي��

ً
� رج� خمس��

. شوارع المدينة إ� الوا��
� األ�، ورأى ب�نهم

�� � ف�ح محمد ع�� لما رأى الممال�ك واقع��
� � المك�دة ال��

، وسخر منه لوقوعه �� د��� أحمد �ك تابع ال��
�ة وذل، وهو عار أمامه

�
� ك

أعدها لهم، طلب الرجل منه الماء ��
� ً�ما ولدته أمه، فأمر �حل وثاقه ومناولته الماء، فتفلت من ب��

ا، ووثب ناح�ة الوا�� محاو�
�
أ�ديهم وخطف من أحدهم �طقان

�
ا، تراجع �� قتله، ل�ن محمد ع�� �ان خف�ف الحركة، ماهر�

� الهواء، ت�الب عل�ه الجنود
�عة وخفة، فطاشت الطعنة ��

وقتلوە �عد أن أثخنوە �الجراح وقتل منهم ال�عض، ُر�ط ال�اقون
لحق بهم المهانة

�
� حوش الدار، ع� حالهم من العري، وقد أ

��
� (�ائ�� اللحوم) سلخوا ام�� � اليوم التا�� استقدموا لحَّ

والذل، ��
ا رؤوس قت� الممال�ك أمام األ�ى منهم، وحشوها ت�ن�
، ثم

ً
ا وقت� � طعن� � الل�ل انقضوا ع� المعتقل��

وخ�طوها، و��
اقتلعوا رؤوسهم وفعلوا بها �ما فعلوا �اآلخ��ن، وعمد محمد
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�
ع�� إ� إرسال الرؤوس إ� األستانة كدل�ل ع� نجاحه ��

القضاء ع� الممال�ك، لما �لغت أن�اء ما حدث إ� الممال�ك
، رحلوا مبتعدين إ� أسيوط. � الهار���

و�أن القدر �دعمه..
، �عد د��� ٌ بوفاة عثمان �ك ال�� فما ل�ث محمد ع�� أن جاء خ��
أن انتابته ح� صفراو�ة، زاد عل�ه المرض واشتد، وح�� رجل
� جاء من المحروسة لعالجه، ولما دخل اد� أنه طب�ب مغر��
� الصع�د،

عل�ه خ�مته، قتله، وأودى �ح�اته، دفنه أت�اعه ��
� �ك المرادي، الذي استمر ع� نفس وتو� أمرهم شاه��
� عن ط��ق ، الذي ظل ع� اتصال �اإلنجل�� �

الخصومة مع األل��
� عن ط��ق القنصل عن توتر

� م�، علم األل��
قنصلهم ��

ي � ، ودخول األسطول اإلنجل�� � � واإلنجل�� � العثماني�� العالقة ب��
ال دوكورث إ� بوغاز الدردن�ل، وأنهم ينوون تحت ق�ادة األم��
�
ة وزاد �� � ال�ح��

�ة لم� واحتاللها، فظل �� � �سي�� عمارات إنجل��
ا من ؛ ل�كون ق����

ً
حصار دمنهور ل�فتحها و�تخذها معق�

� �صلوا اإلسكندر�ة، ف�سهل عل�ه االتصال بهم، � ح�� اإلنجل��
نهك جنودە واشتد بهم التعب ونقصت مؤونتهم من طول

�
أ

الحصار القائم ع� دمنهور، فتمردوا عل�ه وأرادوا الرح�ل إذا
أ� هو ع� استمرار الحصار، فاضطر إ� فك الحصار ح�� ال
�ة المنتظرة، � ينفض جنودە من حوله، �عد تأخر العمارة اإلنجل��
ورحل إ� الصع�د تحت لوائه ستة آالف من العرب وستمائة
� ال�ل � والن��ي�� من الفرسان الممال�ك، وثمانمائة من العثماني��
ة ة مدافع، �انت المس�� ��امل بنادقهم وأسلحتهم، مع ع��
والمؤونة تحملها آالف عدة من اإل�ل، لم �مر الجنود ب�لدة إال
سلبوها ونهبوها، فعمد أها�� �عض القرى للمغادرة والرح�ل عن
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� وج�شه منهم، ف�خلونها من
اب األل�� قراهم، إذا ما علموا �اق��

� وجنودە.
ماش�تهم ومتاعهم و�سائهم لينجو من نهب األل��

، ح�� جاء محمد ع�� د��� � شهران ع� وفاة ال��
لم �كد �م��

ء دموي مستمر، ظنها �
اە �� ا، �عد أن اع�� � أ�ض�

خ�� موت األل��
 وأودت �ح�اته خالل

ً
ا، لم يتحملها ط��� من حوله أنها كول��

 ع� أت�اعه ق�ل ذلك
�

� البه�سا �عد أن �ان و�
ساعات، ودفن ��

. �
� �ك األل�� �أ�ام جاه��

ا، وسط ا مصاب �ال�ول�� وصل الخ�� إ� محمد ع�� وهو أ�ض�
ها لمحار�ة ممال�ك الوجه الق��� ل�نه � أعدها وس�� حملته ال��
ري» �ه عنا�ة � � منها، �عد اعتناء طب��ه اإل�طا�� الخاص «ب��

ُش��
� تحملت شدة فائقة، ساعدە ع� مقاومة اإلع�اء قوة ب�يته ال��
� المحروسة ل�تخدا، ق�ل أن �خ�ج

المرض، عهد ب�دارة األمن ��
مع حملته ع� رأس ثالثة آالف من المشاة وثالثة آالف من
الفرسان، وست سفن مسلحة، وما �قرب من ثمانمائة مركب،
� خدعة منه �ما

� المن�ا �عرض الصلح، ��
أرسل إ� الممال�ك ��

� للمال�ك �المال، ثم انقض ع� تعود، استمال الع��ان الموال��
الممال�ك وهم نائمون ب�رشاد ومساعدة الع��ان، واستو� ع�
�
مدافعهم ومهماتهم وتعقب الفار�ن، وأوقع بهم اله��مة ��

ا، وهناك وصلته � اتخذها معسكر� منق�اد �القرب من أسيوط ال��
�ة. � األخ�ار بوصول العمارات اإلنجل��

ً
� مارس ١٨٠٧ �سفينة استطالع أو�

�ة �� � وصلت العمارة اإلنجل��
� � �أر�ع��

� الثغر، وصلت �عد وفاة األل��
للتعرف ع� الحالة ��

� م� ع�
هم �� � الم�اە استدعوا سف��

ا، و�مجرد رسوهم �� يوم�
الفور، الذي لم �كد �عود إ� الثغر ح�� �ادر ب�رسال رسائل إ�
� الصع�د إلخ�ارهم بوصول الحملة

�كوات الممال�ك ��
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�ة، و�ستدعيهم للوجه ال�حري، وصلت أخ�ار العمارة � اإلنجل��
إ� القاهرة، فاجتمع كتخدا �ك وحسن �اشا و�ونابرته الخازندار
� األع�ان، وأرسلوا

� و�ا�� وطاهر �اشا والدف�� دار والروزنام��
لمحمد ع�� �طالبونه ��عة العودة مع جنودە، تو� الس�د
� لحفر عمر مكرم زعامة المقاومة الشعب�ة، فجمع المتطوع��
� إذا ما الخنادق و�ناء االستح�امات شمال القاهرة لصد اإلنجل��
ا، �ان العمل �ستمر ما �قرب من ط�لة جاءوا عن ط��ق ش��
النهار، ُوزعت ت�لفة الحفر ع� أهل الو�ائل والحانات والتجار
، وجعلوا ع� ال�عض أجرة مائة رجل � وأر�اب الحرف والروزنام��
�ن، ومعهم � وع� ال�عض ع�� وع� ال�عض أجرة خمس��
وا المقاطف والغلقان النصارى واألروام والشوام واألق�اط، اش��
ا �أسفل تل قلعة ا مستدير� والفئوس، وآالت الحفر و�نوا حائط�
ا نصف نهار، و�عود إ� الس�ت�ة، �عض العمال �ان �عمل متطوع�
أعماله عند الظهر. �ما أمر الس�د عمر مكرم الناس ومجاوري
األزهر �حمل السالح، وأمر المشايخ �التوقف عن إلقاء
� قالعها � تحص��

� ق�� �� ع أهل اإلسكندر�ة وأ�� الدروس، و��
لس. � ال��

وأبراجها، وأرسل كتخدا �ك من يتق�د ب�ناء قلعة ��
� أغا محافظ الثغر، واتفق معه أن ا أم�� ى قنصل إنجل�� اش��
� دون مقاومة، أق�لت العمارة المؤلفة من �سلم المدينة لإلنجل��
ال ل��س وسدت �ن سفينة تحت ق�ادة األدم�� خمسة وع��
، وزحفوا ، نزل الجنود ع� شا�� العج�� � مدخل الميناء الغر��
إ� اإلسكندر�ة وعسكروا هناك، وأرسلوا فص�لة الحتالل قلعة
� مع الحملة يتجاوز الستة � القادم�� ، لم �كن عدد اإلنجل�� � ق�� أ��
ال ، األو� تحت ق�ادة الج�� � � فرقت��

آالف وخمسمائة مقاتل، ��
ال و�كوب، والحملة �لها س�يوارت واألخرى تحت ق�ادة الج��
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ال ف��زر، �ان اعتمادهم ال�امل ع� انضمام تحت ق�ادة الج��
�
الممال�ك لهم من الصع�د، وأنهم لن �جدوا مقاومة تذكر ��
�
ال�الد، مع الضعف الشد�د وال�ش�ت الذي حدث فيها ��

� منها، وصلت � تلت خروج الفر�ساو��� األعوام السا�قة ال��
ب �المدافع من ال�حر األخ�ار إ� المحروسة بوق�ع قتال و��
ة، وأن ج ال�ب�� واألبراج الصغ�� ناح�ة القلعة وَهدم جانب من ال��
، � والعج�� � رأس الت��

�� � أهل اإلسكندر�ة هاجموا اإلنجل��
، وأنهم حرقوا �ضعة مرا�ب، وأنه وصلت وأجلوهم عن ال��
� ال�حر

�� � � والفر�ساو�ة وحار�وا اإلنجل�� إليهم عمارة العثماني��
وأحرقوا مرا�بهم، ل�ن اتضح أن تلك األخ�ار �اذ�ة و�شاعات
�ن من � المدينة ل�لة الواحد والع�� ملفقة، فقد دخل اإلنجل��
� أغا نفسه مارس دون أن تطلق رصاصة واحدة، �عد أن سلم أم��

�أس�� حرب مع ثالثمائة مقاتل �مثلون �ل حام�ة المدينة.
� الصع�د، وفاوض زعماءهم

هادن محمد ع�� �اشا الممال�ك ��
� �ة ال�� � � ح��ه ضد الحملة اإلنجل��

أن �قفوا معه و�ساندوە ��
 آخَر كحلٍّ مؤقت �أمن �ه جانبهم،

ً
وصلت، لم �جد أمامه س���

ول�ح�د الممال�ك عن المعركة القادمة، و�ضمن عدم إنح�ازهم
�
� �ك أن �ق�م �� � ع� األقل إن لم �ساندوە، طلب جاه�� لإلنجل��
�
�� � ة وثالث�� � � الج��

ة ع� أن �كون له إيراد ع�� نوا�� �� � الج��
ائب عليهم، فوافق البه�سا و�يراد الفيوم �لها، دون أن �دفع ��
� �ك ل��ارة محمد ع�� دون تردد، �عد االتفاق ذهب جاه��
ا من م�ائدە، ل�ن محمد ع�� �اشا استق�له محمد ع�� متوجس�
�حفاوة وأ�رم وفادته، ودعاە لتناول الطعام معه ع� مائدة ابنه
� طوسون، ابتهج أمراء الممال�ك �ما حدث وفعلوا مثل جاه��

�ك، وترك منهم ال�ث�� الح�اة ال�دو�ة وعادوا تحت را�ة محمد
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ع�� �اشا، ح�� إبراه�م �ك ال�ب�� أرسل مرزوق �ك ابنه �حاش�ة
ك لهم محمد ع�� ح�م � أن ي�� ة، وتم االتفاق ب�نهم أجمع�� كب��
ي ط أن �قدموا للم�� الصع�د، و�يرادات �لدان معينة، ع� ��

�م�ة معلومة من الغالل.
�عد إتمام االتفاق أخ� الوا�� الصع�د وعاد �جنودە إ� القاهرة،

ة. � وس�طر الممال�ك ع� الوجه الق��� وتقدموا ح�� الج��

�
� الذي أوقعوا بهم �� أرسل ع�� �ك السالن�� األ�ى اإلنجل��

رش�د مع رؤوس قتالهم إ� المحروسة، وصلوا إ� بوالق
فتجمع ال�ث�� من عامة الناس ع� ساحل بوالق ليتفرجوا
� صح�ة حراسة من �اب الن�، ساروا

عليهم، دخل األ�ى ��
بهم وسط المدينة، �ان هناك ضا�طان �متط�ان حمار�ن، و�ق�ة
العسا�ر �مشون ع� أقدامهم �حملون رؤوس القت� معلقة ع�
ب عند ا، وصلوا إ� بركة األز�ك�ة، وهناك ��ُ

�
أر�عة ع�� نبوت

� اليوم
ا ومدافع، وصعد األ�ى إ� القلعة، و��

�
وصولهم شن�

ة ا آخرون، وثالثة ع�� ون رأس� � وصل مائة وواحد وع��
الثا��

ا وج��ــــح. � أس��
� رش�د، فجهزوا

� �ما حدث لقواتهم وجنودهم �� لم يرض اإلنجل��
ا آخر وأرسلوە لدخول رش�د والس�طرة عليها، زحف ج�ش�
� ناح�ة الحماد ق��� رش�د، وأقام

ي الثا�� � الج�ش اإلنجل��
ب الحصار عليها، ثم المتار�س من ساحل الن�ل إ� الج�ل، و��
�ت رش�د �المدافع � مندور، ��ُ أقام المدافع ع� آ�ام أ��
ا للهجوم عليها وفتحها، تهدمت ال�ث�� من والقنا�ل استعداد�
البيوت ومات رجال كث�� مع أطفالهم و�سائهم تحت األنقاض،
ة نجت من تحت األنقاض، أرسل � أخرى كث��

�
دت أ و���

اف رش�د �س�نجد �الس�د عمر الس�د حسن ك��ت نق�ب أ��
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مكرم وأها�� المحروسة، فدعا الناس وحسهم ع� نجدة رش�د،
وارتحل ال�ث�� من المغار�ة وأتراك خان الخل��� واألسيوط�ة
وكث�� من رجال المحروسة، لمساندة أهل رش�د، رغم رفض
كتخدا �ك لرح�لهم إال �عد رج�ع محمد ع�� �اشا وقواته من
ة وال�الد � ال�الد وتط�ع أها�� ال�ح��

الصع�د، وصلت األن�اء ل�ا��
ا. المجاورة للذهاب إ� رش�د أ�ض�

� رش�د إ� محمد ع��
� األو� �� وصلت أخ�ار ه��مة اإلنجل��

� بناء
�اشا �عد ما وصل إ� القاهرة، أ�مل مع الناس عملهم ��

االستح�امات ح�� أتمها، وشق أخاد�د أمام الخنادق وأوصلها
، وأغرق �ضعة � �الن�ل، فامتلئت �الم�اە لتعرقل تقدم اإلنجل��
�ة إذا � � ج��رة بوالق والشا�� لتعرقل السفن اإلنجل�� مرا�ب ب��
� عبور رش�د، ثم جمع �سعمائة ك�س من المال

ما نجحت ��
� الحملة ونفقات الزحف، وس�� أر�عة آالف خصصها لتجه��
� اتجاە

مقاتل من المشاة مع ألف وخمسمائة من الفرسان ��
. رش�د تحت ق�ادة طبوزأوغ��

�
ب المدافع، واستمروا �� أها�� رش�د تحملوا القنا�ل و��
�
� الحماد، ح�� نجحوا ��

� واآلخر �� � الح�� � ب�� مناوشات اإلنجل��
، وألقوا القنا�ل ع� م�منة �

�� � ع� الشا�� ال�� ترك�ب مدفع��
، فع�� الم�جور ما�دونالد النهر � ي �ال�� الغر�� � الج�ش اإلنجل��
� مندور، واستو� ا عند مسجد أ�� ومعه مائتان وخمسون جند��
، ل�نه ما ل�ث أن عاد أدراجه � � والمدفع�� ع� موقع الم����
� � �عد وصول عدد من الرجال الم���� ا إ� ال�� الغر�� متقهقر�

ب وال�ر والفر ح�� وصل جنود لذو�ــهم مع مدد، واستمر ال��
� للن�ل، وجنود حسن �اشا �ال��

�� طبوزأوغ�� ناح�ة ال�� ال��
� الحماد

�� � � تقدمت طالئع منه نحو مواقع اإلنجل�� ، ال�� � الغر��



102

، أرسل �
وأحاطوا �كت��ة منهم، وقتلوا �عضهم وأ�وا ال�ا��

ا لهم مع ال�ولون�ل ما�ل��د الذي جهز ال س�يوارت مدد� الج��
ة إدكو، � الن�ل و�ح�� زخ ب�� مواقع جنودە ل�دافع بها عن ال��
ل�سدوا الط��ق أمام الج�ش الم�ي فال �ستطيع اجت�ازە وال

الوصول لرش�د.
ع�� طيوزأوغ�� الن�ل وانضم لقوات حسن �اشا، �عد أن �ان
�
ا لمهاجمة الحماد، فوقع الرعب �� � برن�ال، وتأهبوا مع�

ا �� مرا�ط�
قلب ال�ولون�ل ما�ل��د لما رأى ت�اثر أعداد قوات الجانب
ال س�يوارت الم�ي أمامه، فلم ي�تظر الرد ع� طل�ه من الج��
�اال�سحاب، وا�سحب من تلقاء نفسه، دون وضع خطة مح�مة
� براثن فرسان الج�ش لذلك، فتفرقت قواته، وسقطت ب��
الم�ي، ودخل المشاة الحماد وس�طروا عليها، وتعقب
الفرسان �ق�ة القوات وانهالوا عليهم �الرصاص، وقتلوا
ي � ال�ولون�ل ما�ل��د، واس�سلم قائد الم��ة الم�جور اإلنجل��
ا منهم تل أر�عمائة وستة ع�� جند��

ُ
مع �ق�ة القوات، �عد أن ق

ا. � حوا�� أر�عمائة أس�� تق����
� النصف ال�ا��

�
وأ

� الحماد، سارع إ�
ال س�يوارت ما حدث لقواته �� لما أدرك الج��

رفع الحصار عن رش�د، وا�سحب ق�ل وصول القوات الم��ة
� لم إل�ه فتدك متار�سه عل�ه وع� جنودە، أتلف مدافعه ال��
� �ستطع أخذها معه وتراجع مع خي�ته وه��مته إ� ط��ق أ��

، ل�ن أها�� رش�د وال�الد من حولها تعقبوە وجنودە، وألحقوا ق��
ة، �ه �عض الخسائر �عد مناوشات منهم ع� شا�� ال�ح��
فواصل تراجعه ح�� أ�ا ق�� ومنها استقلوا سفنهم عائدين إ�

اإلسكندر�ة.
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وصل محمد ع�� �اشا إ� دمنهور �عد أن سار �ج�شه من
�
ا إ� الرحمان�ة ومنها إ� دمنهور �� � إم�ا�ة متوجه�

معسكرە ��
ال � ع�� من أغسطس عام ١٨٠٧، هناك الت�� �الج��

الثا��
�روك الذي فوضه ف��زر إلبرام الصلح معه، اتفق الطرفان ��
جاعهم أ�اهم � عن اإلسكندر�ة مقا�ل اس�� ع� جالء اإلنجل��
وجرحاهم، فأرسل محمد ع�� �جلب األ�ى من القاهرة،
و�سلم اإلسكندر�ة طبوزأوغ�� ن�ا�ة عن محمد ع�� ونزل �دار
� من

�طان�ة مع من ��� ي هناك، أقلعت السفن ال�� الشيخ المس��
� إ� صقل�ة. حملتهم السل�م منهم والمصاب ع� ظهرها متجه��
عاد محمد ع�� إ� القاهرة ل�ن أثناء عودته تعرض مرك�ه
ە س�احة مع � الن�ل عند زفيتة شلقان، فع��

لحادث وانقلب �ه ��
حسن �اشا طاهر وسل�مان أغا الوك�ل، وأ�مل سفرە ع� ظهر
� الط��ق،

جوادە، الذي انكب �ه وسقط ع� األرض وهو ��
� توتر و�شاؤم

ت الحاش�ة مما حدث، وأ�ملوا رحلتهم �� فتط��
�ت المدافع من القلعة � أ�ت��ر ١٨٠٧، ��ُ

ح�� دخلوا القاهرة ��
�
لوصولهم، وأق�مت الشنك ثالثة أ�ام، وهنأە ال�اب العا�� ��

األستانة �الن� الذي حققه، وأعادت له ابنه إبراه�م �ك.
� غ�ا�ه

قا�له الناس �الشكوى من أفعال �عض الجنود ��
و�خاللهم �األمن والنظام وما قاموا �ه من نهب وسلب وعدوان
ع� الناس وانتهاك حرماتهم وأموالهم، و�ان قد �لغته األن�اء
� اإلسكندر�ة، ازداد �قينه أن هؤالء الجنود �مثلون

وهو �عد ��
� الصع�د وت��صهم �ه،

ا عل�ه ال �قل عن خطر الممال�ك �� خطر�
ورغم أنه تخلص من الدالة أول ما أمسك زمام الح�م وقام
� من الجنود األرناؤوط

ح�لهم إ� الحدود السور�ة، ل�ن ما ��� ب��
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�
� ال�الد، أو ��

� و�ق�ة من الدالة، �س�بون الفو�� �� غ�� النظامي��
ط��ق عودتهم من الحمالت ع� القرى.

�ن من أ�ت��ر تجمع هؤالء الجنود �عد عودة � الثامن والع��
��

، حول �ا�اە �األز�ك�ة، �طالبونه برواتبهم المتأخرة، الوا��
وأخذوا �طلقون النار من بنادقهم ع� أبواب الق� ومنافذە،
�
�عد أن ُوعدوا �الدفع ف�ما �عد ورفضوا االنتظار، استمروا ��

تهم ورحلوا، ولم تمر ة النار�ة ح�� نفدت ذخ�� إطالق األع��
ثالث ساعات ح�� جاءت مجموعة أخرى منهم وفعلوا نفس
�
فعلهم، ازداد ف�ع الناس وأغلقوا محالتهم ود�ا�ينهم واخت�أوا ��

منازلهم، �عد أن أغلقوا الدروب والحارات وسهر خلفها ال�عض
ا إ� �األسلحة للحما�ة، غادر محمد ع�� �اي األز�ك�ة ��
ا من ال�ا�ا دون أن �شعر �ه الجنود

�
القلعة؛ ألنها أ��� أمان

المتمردون، فلما علموا �مغادرته ال�ا�ا هجموا عليها ونهبوها،
� بيوتهم، استمر

�ما سلبوا ونهبوا واعتدوا ع� الناس ��
اإلضطراب واالعتداء ع� األها�� س�عة أ�ام، ح�� أ�ست الناس

االحتفال برؤ�ة هالل شهر رمضان.
حاول الس�د عمر مكرم مع آخ��ن إخماد فتنة الجنود، واتفقوا
�
روە �أل�� ا من رواتبهم المتأخرة قدَّ ع� أن تدفع الحكومة جزء�

ك�س، ل�ن األها�� تحملوها ألن خزانة الدولة خاو�ة ع�
عروشها، فقاموا بتقس�مها وجمعها من التجار والمالك والصناع
وأر�اب الحرف، هدأت الفتنة، �عد أن دفعت األها�� من مالها
الخاص مرت�ات الجنود، ل�ن محمد ع�� لم يهدأ �اله، وهو �علم
� ف�ه رجب

أن الجنود لن �لبثوا و�عاودوا التمرد، أصدر قرار ن��
� �اطنه التخلص من �ل

أغا أحد رؤساء الجند األرناؤوط، وقرر ��
� و��شاء ج�ش من أبناء الشعب أساسه الجنود غ�� النظامي��
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الطاعة والنظام للرؤساء، فعمد إ� التخلص من هؤالء الجنود
�
� الحمالت ال�ع�دة عن ال�لد و�ان أولها ��

�� � غ�� النظامي��
� ج��رة العرب، �عد فشل

�� � ط��قه، الحرب ضد الوهابي��
سل�مان �اشا وا�� �غداد، وع�دهللا �اشا وا�� دمشق، و�وسف

�اشا الصدر األعظم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٨ -
� القرن السابع الم�الدي، و�ان ال�غاء أغلب

�دأ �سج�ل ال�غا�ا ��
� و�ناة األهرام، ح�ث � زمن قدماء الم����

ا �� الظن موجود�
� هرم

� ا��شفت �� ضت �عض األراء أن �عض الغرف ال�� اف��
� عرفت �اسم غرف اإلله «�س» �انت مخصصة سقارة وال��

لممارسة ال�غاء، ف�ما سم�ت العاهرات �ـ «�غا�ا المع�د».
� أطلق عليها العامة «كرخانات»، و�� �لمة � عهد العثماني��

��
� نوم، و«خانة» � «كرى» وتع�� عثمان�ة مكونة من مقطع��
�
� م�ان، وقد �انت ال�غا�ا تدون و�سجل اسمها و��اناتها �� وتع��

طة، الذي �ان تحت إمرته أر�عون ، أو رئ�س ال�� �
مقر الصول�ا��

ا �سمون جاو�ش�ة �اب اللوق، مهمتهم ح� ومراق�ة ط�� ��
ال�غا�ا.

� بيوت عاد�ة،
�� �

� القاهرة �ش�ل عشوا��
محالت ال�غاء أق�مت ��

ها � وحينما جاءت الحملة الفر�س�ة حاولت تنظ�مها وتمي��
وعزلها عن بيوت الناس، ف�عد أن قسم الفر�ساو�ة القاهرة إ�
، واألز�ك�ة، و�اب الشع��ة، والجمال�ة، ثمان�ة أخطاط، الموس��
والدرب األحمر، وعا�دين، والس�دة ز��ب، وم� القد�مة،
» الق���ة من شارع الموس�� � خصصوا منطقة «غ�ط النو��

رضت رسوٌم ع�
ُ
ا مخصوصة لذلك، وف �شأوا فيها بيوت�

�
لل�غاء، وأ

�
� الدخول إليها، و�ال�س�ة لجنود الحملة �انت تك��

من يرغب ��
ورقة مختومة من السلطات الفر�س�ة، ل�ن ذلك لم �منع ان�شار
ا �اب الشع��ة، � أح�اء القاهرة الثمان�ة، خصوص�

بيوت ال�غاء ��
والجمال�ة، والس�دة.
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� منطقة عرب المحمدي
� القاهرة �انت ��

أغرب بيوت ال�غاء ��
� شهدت العد�د من الحروب �القرب من صحراء ال��دان�ة، ال��
� طومان�اي والسلطان سل�م األول ة ب�� ومنها الحرب الشه��
ا ع� �اب � انتهت به��مة طومان �اي و�عدامه شنق� � وال��

العثما��
زو�لة، هناك �ان ب�ت ال�غاء ع�ارة عن حفر ممهدة للمضاجعة،
وأثناء الجماع ُتغ� �ستارة مث�تة �الحجارة من أطرافها بواسطة
� ت�تظر ح�� �ف�غ ال��ون ثم ترفع الستارة ادة ال�� اد أو القوَّ القوَّ

أ الحفرة ل��ون جد�د.  وته�َّ
� �دا�ة اعتالء محمد ع�� وال�ة المحروسة، �دأ توافد األجانب

��
� م�، ومعهم ازدهرت الدعارة، فقرر اإل�قاء ع�

للمع�شة ��
� عدد من األح�اء مثل

كز �� ��ة ال�غاء، حينها �ان ال�غاء ي�� ��
كة، ودرب ط�اب، وعطفة الجي�ينة، والحوض بوالق ووش ال��
� صفوف المرصود، وقد الحظ الوا�� ازد�اد األمراض الج�س�ة ب��
ض�اطه وعسا�رە، �الس�الن، والزهرى، فأ�عد مومسات القاهرة

وراقصاتها إ� إسنا وقنا واألق�.
� مراهقته مع �دا�ة تو�� محمد ع�� �اشا وال�ة

�ان محمود ��
� أوج ازدهارە، �ان

م� �فرمان ١٨٠٥، حينها �ان ال�غاء ��
محمود �لعب مع أقرانه جوار إحدى مقا�� �اب الشع��ة،
وهناك �ان يتلصص مع أصحا�ه الصغار ع� الراقصات
، وأشهرها � هذە المقا��

ت �� � ان��� والرقصات الخل�عة ال��
رقصة النحلة، وفيها تتخ�ل الراقصة أن نحلة تقرصها وتتجرد
� وسط

ا �� من مال�سها قطعة قطعة ح�� تصبح عار�ة تمام�
الشارع، �س�ب هذە الرقصة قام محمد ع�� �حظر الرقص
� مقا�� القاهرة، وقرر عقاب

العمو�� لل�ساء وال�غا�ا ��
� جلدة للمرة األو� و�األشغال الشاقة المخالفات �الجلد خمس��
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لمدة سنة للمرة الثان�ة، مع �ل هذە الغوا�ات حاول محمود أن
� ال�دا�ة، ل�ن مقاومته لم

�متنع عن بيوت ال�غاء فلم �ق��ــها ��
ة المتكررة من والدە - الذي لم  رغم النصائح ال�ث��

ً
تدم ط���

� �عد - �االبتعاد عن الرذائل، وتعن�فه الشد�د له
�كن قد تو��

ب، �عد أن شاهدە يتابع رقصة النحلة ذات مرة، وعاق�ه �ال��
ل�ن الفضول وحب المغامرة والتج��ة، ساقته ذات يوم مع
� ب�ت «حسنة

أصدقائه إلحدى هذە البيوت، ف�انت ال�دا�ة ��
ا، ممتلئة الطراب�ة»، �انت صاح�ة الب�ت و�ان جمالها صارخ�
، عندها ال�ث�� من الجسد، ترتدي ما قل ووصف ور�ما شفَّ

� �مكن أن �ساعد ف�� ات، ال�� ات ال�سائ�ة، من ذوات الخ�� الخ��
� لم جد�د مثل محمود ع� تحقيق رغ�اته المجهولة، ال��
�ك�شفها �عد، ر�ما �انت المرة األو� له أش�ه �درس �ك�شف
ف�ه و�لمس معالم جسد المرأة الغ��ب عنه، فلم �كن له أي
معرفة �عالم ال�ساء الخاص، ح�� مراقبته لرقصات النحلة من
ق�ل، لم تفدە �أ��� مما أرقت ل�له وأرهقته، جذبته إحدى
ال�ساء من �د�ه وسار ي��عها �التائه مشدوە النظرات، أنفاسه
م�سارعة ومضط��ة، المرأة �انت مغطاة �عرقها الساخن، جذبته
وأراحته ع� ال��ر، خلعت عنه �واله، وامتطته كخ�ال
س، جردته من عذر�ته دون أمجاد منه، سقط ك ُمَتَمرِّ ُمَحنَّ
� عرقه ونهجانه، و�ق�ت �� جاثمة ع� صدرە

ا ��
�
�عدها منه�

ا إ� حد ما �ال�س�ة له، فلم �كن ا وم�اغت� لثواٍن، �ان اللقاء ناجح�
�ما توقع وتخ�ل، وال �ما رسم لنفسه وخطط، ل�نه �عد �ضع
ا، ولم �فت عل�ه أن �جرب طعم � ا وخب�� س� مرات صار ُمَتَمرِّ
البيوت غ�� الم��ة و�انت األشهر حينها ب�ت الس�دة «ف��دة

.« � ي��

ً
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، لم �كن قد
ً

�عد وفاة والدە اضطرب حاله، و�ش�ت فكرە قل��
� عالقات مع �ساء مطلقات،

أتم التاسعة ع�� �عد، دخل ��
وجات، حاول بهن أن ي�تعد عن � ا �ساء م��

�
وأرامل، �ل أح�ان

� تلح عل�ه، وأن يهرب من حزنه ع� موت أب�ه ودفنه أف�ارە ال��
اب، ا عنه دون أن يرى جثته �عي��ه أو يوار�ــها بنفسه ال�� �ع�د�
ا وأنه س�عود،  �عتقد أن والدە ما زال ح��

ً
� مذهو�

�ان �م��
ا �دخل عل�ه الورشة أو �عود ع� الب�ت و�عنفه وس�فاجأ �ه يوم�
ا ك�ف س�تابع ح�اته من دون أب؟ وهو لم � ع� أفعاله، فكر كث��
ا أو ي�تعد ا من لحظة والدته، ولم يتخ� عنه أبوە يوم� �فارقه يوم�
عنه، ل�ن من اليوم الذي أمسك ف�ه الورشة وأصبح هو صاحب
� ته ال�� التعامل مع ال��ائن، اختلفت رؤ�ته للناس، فمع خ��
� ا ال�ساء مكشوف�� ا��سبها، صار ال��� من الرجال وخصوص�

أمامه، �ستطيع أن يث�� أغوارهن من نظرة عينهن، ح�� و�ن
�انت المرأة مغطاة �ال�امل ال �ظهر منها إال عيناها.

زادت سهراته والتفافته حول حلقة «رقصة العوالم»، وسط
اقة، الدخان المتصاعد، والصاجات الرنانة وألوان القل�سوات ال��
ازات األذرع اللينة، مع حركة األوراك المخمل�ة، وكحل � واه��
العيون القاتلة، وتوهج الوجنات الناعمة للراقصات، فوق
� تعلو جدائل اذ، وض�اء قل�سواتهن المذه�ة، ال�� جمالهن األخَّ
ب األرض، ب�نما أذرعهن � ت�� شعورهن، كع��ــهن الورد�ة ال��
ا ازات عن�فة تث�� النفوس، و�� تق�ع أجراس� � � اه��

ترتفع ��
� حر�ات ناعمة،

وخالخ�ل، يرى أوراك الراقصات عار�ة تختلج ��
� ونحورهن ت��دى عار�ة تحت �سيج الح��ر الموص�� وتتأود ب��

ا�� الذي �سقط ع� �طونهن. ل�اسهن والحزام الم��
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� دورانهن �أجسادهن
�� � � الدخان أن �م�� � يوم استطاع من ب��

و��
� ترتج أصا�عها ورقصهن ال��ــــع مالمح هذە ال�ائنات الجذا�ة ال��
�ن ع� نغمات الناي والطبول، كن � ة، مه�� ة وكب�� �صنج صغ��
ا، شد�دات الجمال مزهوات �عيون ع���ة زادها ال�حل تألق�
بوجنات ممتلئة ت��نها مساحيق وألوان، ل�نه الحظ أن لدى
� األمر ا��شف أن ب�نهن

�عضهن مالمح ذكور�ة، وعندما دقق ��
� م�اعة �ال�ساء و�رتدون مثلهن، فُصعق مما

ذكور يتما�لون ��
ا ولم �عد مرة أخرى. رأى وخ�ج م�ع�

� لجأت ف�ه ل�� أرملة محروس - أحد ت�دل حاله من اليوم ال��
� ثورة القاهرة الثان�ة أ�ام

تل منذ سنوات ��
ُ
انهم، الذي ق ج��

� �سبها الحملة الفر�س�ة - ألمه، �ش�� لها حالها مع حماتها، ال��
� �ل لحظة، وتتهمها أنها �انت ذات فأل أسود ع�

وتلعنها ��
� لم تتجاوز ولدها، الذي لم يهنأ بزواجه منها إال �ضع سن��
ا ك لها منها حف�د� أصابع ال�د الواحدة، لم تح�ل فيها، ولم ي��
�� من رائحته، تتهمها أنها �انت عاقر، وتقول إنها

ُ
ا أو ح�� أن ذكر�

ها، لينجب لها طالما نصحت ولدها �الزواج عليها من غ��
وج عليها � الحف�د الذي رجته من الدن�ا، ل�نه �ان �أ�� أن ي��
� عي�يها االحت�اج، الشوق لرجل جوارها، رغم أنها

�أخرى، رأى ��
، وهو �عد لم �ن ور�ما أ��� � الخامسة والع��

ا �� �انت تق����
�ن، إال أن هذا لم �منعه من التودد لها والتقرب �جاوز الع��
� ط��ق عودته من الورشة عندما

إليها، و�� تزور أمه أو وهو ��
� الدور العلوي، ح�� أ�� يوم

��تها �� �لمحها و�� تقف خلف م��
، أن حماتها أهانتها وتطوالت

ً
 �ا��ة، شا��ة

ً
جاءت إليهم ل��

ب، دون س�ب �المعتاد، وطردتها إ� الخارج عليها �ال��
كها ترتدي مال�س أخرى، �مال�س الب�ت، دون ح�� أن ت��
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� الص�اح تصلحها
احتض�تها أمه ودعتها لت��ت ل�لها عندهم، و��

عليها، أو تعود إ� أهلها.
ا ع� ��رە طوال الل�ل ال �عرف ماذا �فعل، ل�نها ظل جالس�
 منه، �سللت إ� غرفته �عد أن نامت األم،

ً
حسمت أمرها �د�

� الهواء دون
أزاحت عن جسدها مال�س الحداد، وألقتها ��

ة رجعة، سقطت �عض أجزاء من مال�سها تحت قدميها مع ف��
ك � خلع مال�سها إال أنها لم ت��

حدادها، حاول أن �ساعدها ��
� ع��ــها الملتهب الذي ما

عه عنها، �ق�ت �� � عليها ما �مكن أن ي��
زال �حتفظ �دوران الص�ا�ا الصغار، ولم �منعها ح�اء من اندفاع
تلك المهرة الجامحة المختف�ة �أعماقها، حاولت أن تروي
عطشها طوال سنوات حدادها، فق�ل هذە الل�لة لم تنم جوار
� عنه

� �انت تخ�� أي رجل سوى زوجها، تلك السنون ال��
رغ�اتها، ولم تكن تجرؤ أن تظهر ح�� مشاعرها وأف�ارها ح�� ال
� هذە الل�لة وقررت

�ظن بها الظنون، لقد نزعت الحداد عنها ��
� ذراع�ه �حركها و�داعبها أال تعود له من جد�د، تركت نفسها ب��
� ح�اتها �امرأة

�ما �شاء، تتقلب وتتجاوب معه ألول مرة ��
� ذرا�� رجل، لها رغ�ات تلبيها، وأف�ار تحركها، للمرة حق�ق�ة ب��
 �لمس روحها و�شعر �شهواتها، يرى مخاوفها،

ً
األو� تدع رج�

ا إال من � مواجهة عالم لم تعرف عنه ش�ئ�
وضعفها، وعجزها ��

 من
ً
ج��ه حق�قة

ُ
� كنفهم، ولم ت

خالل عيون رجال عاشت ��
ق�ل، اليوم واليوم فقط، عرفت ك�ف �كون حال ال�ساء

� ذرا�� رجل. السع�دات ب��
� الص�اح

� الغرفة األخرى، و��
آخر الل�ل عادت لم�ان مب�تها ��

قررت العودة لمصالحة حماتها، �� ت��� ق���ة من محمود ومن
� جوف الل�ل، ودعته إ� فراشها �عد أن

ب�ته، انتظرته مرات ��
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� أحالمهم، لتغرق ��
� المدينة، و�غرق أهل الشارع �� تنام أع��

� أحضان رجلها الجد�د. ب��
� ح�اة محمود، ظل سنوات ي�نقل

لم تكن ل�� المرأة الوح�دة ��
� �ضعة فرش ل�ساء جائعات، ومحرومات، ل�ن مع ل�� �ان ب��
� ء، �أنها تداعب روحه وت�سلل من ب�� �

�شعر �االنتماء ل��
ا إ� ا ما �ان �عود متأخر� � ا، كث�� ا رو�د� أنفاسه ل�سكن قل�ه رو�د�
� ع� وجهه �ل الب�ت تف�ح منه رائحة خمر ك��ــهة، ��اد ينك��
ا، ل�نه �ذهب إ� � أو ثالثة، �س��قظ ظهر� ما خطا خطوت��
الورشة يتا�عها و�ــهتم بها، لم ينقطع عنها أو عن عملها، ح�� لو
ا، �عود إ� الب�ت قب�ل المغرب، ي�ناول ما وجد وصل إليها متأخر�
� الحانات ا، و���

�
� المقا�� أح�ان من طعام، ثم �خ�ج ل�دور ب��

ملة من ا أخرى، إذا لم تكن هناك رف�قة م��
�
ودور ال�غا�ا أح�ان

ا إال ك صنف� �ساء المحروسة أو أخرى غفل عنها زوجها، لم ي��
تهن ال�اهت، تذوقه، األرمي��ات �جمالهن الساحر، ولون ���
ا أخرى،

�
ا، و�الح��ر أح�ان

�
شعرهن ال�ث�ف المم�ج أح�ان

تهن اإلف��ق�ات أو الح�ش�ات �ما �طلقون عليهن، ب���
� ظالم الل�ل،

� ت�اد تن�� �� األبنوس�ة وأسنانهن الب�ضاء ال��
حتمل، ح��

ُ
� ال ت كس�ات �شعرهن الملتهب وغطر�سهن ال�� ال��

� سكنَّ ع� أطراف المحروسة، �قذارتهن
ال�دو�ات الال��

اتهن، ال �عرف � � ال تختلف عن رائحة خرافهن وع�� ورائحتهن ال��
ا لرغ�اته الحس�ة، أو مجرد ا و�ش�اع� إن �ان ما �فعله احت�اج�
ا ا عن ح�اته، لم �كن حاله مفضوح� ط��ق يهرب إل�ه �ع�د�
� الخفاء، فلم

�ة، ف�ل هذا �ان ��
ُ
ألصدقائه، أو ألمه أو للس�دة رق

�لوث األثر الط�ب الذي تركه والدە.
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�ن، ظل ع� هذا الحال سنوات عدة ح�� تجاوز الثالثة والع��
� عن ال�ساء، عزف عنهن وابتعد ح�� عن ثم أصا�ه فتور مفا��
بيوت �غائهن، ابتعد عن ل�� أق��ــهن إ� قل�ه، وتركها ت�تظرە
ا من خلف ش�اك ل�اٍل ط��لة مرات ومرات، تناد�ه همس�
��تها، أصا�ه ضيق وشعر �االختناق من شوارع المحروسة، م��
ء ما ق�ض صدرە وجعله �شعر �ضيق مما �فعل، أشعرە �

��
، بر�ان ��اد ينفجر �داخله، �لهب عقله الذي ال �غضب داخ��
�
�عرف ماذا ي��د، تخلص من السهر والخمر، أغرق أف�ارە ��

ء �داخله أنغص عل�ه ح�اته وفكرە �
عمله، ل�ن شعورە بهذا ال��

� احت�اج شد�د
ء ما ي��دە، ينقصه، �� �

وأرق مضجعه، هناك ��
له، ل�نه ال �عرفه، أو لم �دركه �عد، ح�� لما عرضت عل�ه أمه
ا َ�سعد بهم و�لعب معهم، وج و�ستقر، و�نجب لها أحفاد� � أن ي��
� الرح�ل عن المحروسة

لم �شعر أن هذا هو ما ينقصه، فكر ��
ة من � عاش فيها لف�� واالبتعاد عن أهله وأصدقائه والشوارع ال��
� قرر فيها الوا�� محمد ع�� أن ة ال�� � الف��

الوقت، �ان ذلك ��
، � ُ�َس��ِّ حملة إ� ج��رة العرب، للقتال والقضاء ع� الوهابي��
ا ثم قرر أن ي�تعد عن � �عد تخلصه من الممال�ك، فكر كث��
�ة أن ي�ن�اە

ُ
شوارع المحروسة و�رحل، حاولت أمه والس�دة رق

ف من � عم �فكر ف�ه، ل�نهما لم ينجحا، لم ير دم�ع ل�� ت��
� الخفاء من خلف

عي�يها �المطر ع� وجن�يها و�� تتا�عه ��
� أو�

��تها �خ�ج من ب�ته و��تعد، غادر القطر الم�ي �� م��
� أرض الحجاز.

حمالتهم ع� ج��رة العرب ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٩- 
ائب، �ل ر�ما � فرض ال��

لم �ختلف محمد ع�� عن سا�ق�ه ��
� فرضها، فالخزائن خاو�ة ع� عروشها،

�ان أجشع منهم ��
وأحالمة أ��� من أن �ق�دها نقص المال وفقر الدولة؛ لذلك قرر
، �فرض محمد ع�� �معاونة موظف�ه وع� رأسهم المعلم غا��
ي ع� أط�ان األوس�ة ��ة الم�� ائب جد�دة، كفرضة �� ��
� الموقوفة، المرصد ر�ُعها لل�ف ع� المساجد

واألرا��
�ل، �ما أمر ال�شاف - ح�ام األقال�م - �االس��الء ع� تلك والسُّ
�لغ

�
األط�ان إذا لم �قدم أصحابها حجج إ�شاء الوقف، فقد أ

الوا�� من خالل موظف�ه أن ال�ث�� من تلك األط�ان الموقوفة قد
��ة التمغة ع� تقادم العهد عليها، �ما قررت الحكومة فرض ��
� �أن م�� � ، و�لزام جميع المل�� �

الم�سوجات والمصوغات واألوا��
� من إيرادهم من األط�ان الداخلة

يؤدوا للحكومة نصف الصا��
مون من تلك � ظار والمستحقون والمل�� م النُّ َّ امهم، ت�� � � ال��

��
اضهم، ولم �جدوا من ينصت لهم، فلجأوا ائب وأ�دوا اع�� ال��
ا ل�دا�ة وق�ع اف �الشكوى، ف�انت س��� للشي�خ ونق�ب األ��

� محمد ع�� والس�د عمر مكرم. الخالف ب��
� امتنع الشي�خ عن لقاء الوا�� وأ�وا ع� ذلك مكتف��

�العرضحال الذي �حتوي ع� مطالبهم لسكرت�� الوا�� ديوان
أفندي الذي أرسله الوا�� للقائهم، فما �ان ردهم إال �قولهم:

- لقد �ا�عناە ع� العدل ال الظلم والفجور، ولن نقا�له إال �عد
امتناعه عن إحداث ال�دع والمظالم �الناس.

مرت أر�عة أ�ام �عد لقائهم مع سكرت�� الوا�� ولم �صلهم جواب
� استمالة �عض الشي�خ،

أو رد، استغل محمد ع�� تلك األ�ام ��
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ف�ان أثرە أن اتفق الشيخ محمد المهدي والشيخ الداوخ��
ومحمد أفندي ط�ل ناظر المهمات، ع� أن �ذهب الش�خان إ�
ئانه مما وجه إل�ه من عمر مكرم �دافعان عن محمد ع�� و���
تهم الظلم والفجور، فذه�ا وأنكرا أمام الس�د عمر مكرم أنه
طلب مال األوقاف واألوس�ة، استغرب الس�د عمر مكرم من
� الحد�ث

قولهم وط��قتهم المتعص�ة لمحمد ع�� وأسل��ــهم ��
� �ن ال�� معه، فرد ع� قولهم �الحجة وأخ�ج لهم أوراق الم�ا��

��ة ونصف فائض األوس�ة واألوقاف، تحتوي ع� طلب ال��
وأعلمهم �استمرارە ع� رفضه الذهاب للقائه، إال إذا عدل عن

قرارته.
اجع عن �المه ح�� �عد لقائه �ع�دهللا �كتاش ترجمان ولم ي��

.. الوا��
ا �اسم �عدها ذهب الش�خان المهدي والدواخ�� الذي ت�لم أ�ض�
، �طمئنوە ع� وضعه إذا تمرد عل�ه قاوي للقاء الوا�� الشيخ ال��
ء ما دام تخ� عنهم �

الس�د النق�ب، وأنه لن �قدر ع� ��
� �المه من عمر مكرم

ا �� وتخلوا عنه، فحدثهم محمد ع�� غاض��
� الناس، و�ــهددە �ق�ام الجمهور أنه �عاندە وُ��طل أح�امه ب��
عل�ه �أمر منه، خ�ج الش�خان من عند الوا�� �عد أن اتفقا ع�
اف، ثم عاودا ز�ارته مرة أخرى توح�د جبهتهم ضد نق�ب األ��
�حذرانه من غض�ة الوا�� وتوعدە �قمع حركة الشي�خ ضدە
اجع عن قرارته، ل�نه � نفسه في��

�الس�ف، ل�دخال الره�ة ��
جاو�ــهم �قوله:

� �اجتماع�م، فأنا ال
- ال أرد�م وال أق�ل شفاعت�م، ولن تخوفو��

أف�ع من ذلك.
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� الوا�� والنق�ب، وزادت �عد رفض الس�د استمرت الجفوة ب��
عمر مكرم التوقيع ع� ب�ان حررە محمد ع�� للدولة العثمان�ة
�
� م� من الخراج، �ل أظهر الشك ��

�ذكر ف�ه ما أنفقه ��
محت��اته وقال أمام جالس�ه:

ا
�
- أما الذي جمعه وج�اە من ال�الد ي��د ع� ما �فه أضعاف

ة، و�ن وجد من �حاس�ه ع� ما أخذە من المظالم لما كث��
وسعته الدفاتر.

� طلب
� شدة التهامه بتلك التهم، وأرسل ��

غضب محمد ع�� ��
مقا�لته، ل�نه استمر ع� رفضه، و�عد إلحاح من الشي�خ وافق
� ب�ت الشيخ السادات، فزاد غضب محمد ع�� لما

أن �الق�ه ��
�لغه الرد وقال:

ول من مقر ح�مب لمالقاته � � �ال��
� و�أمر�� - هل �لغ له أن يزدر���

� بيوت الناس.
��

لحظتها قرر أن لحظة إقصاء الس�د عمر مكرم من أمامه، قد
� إ� ب�ت ابنه إبراه�م �اشا �األز�ك�ة، وأرسل آنت، نزل �عد يوم��
 من طرفه و�لف

ً
� والمشايخ، وأرسل رسو�

� طلب القا��
��

ا لدعوة الس�د عمر مكرم،  من طرفه أ�ض�
ً

� أن يرسل رسو�
القا��

� حينه �حضور
 �مرض أصا�ه، فأمر محمد ع�� ��

ً
فرفض متعل�

اف، � والشي�خ وعزل الس�د عمر مكرم من نقا�ة األ��
القا��

وعزم ع� نف�ه من القاهرة إ� دم�اط، وأمهله ثالثة أ�ام
لالستعداد لمغادرة المحروسة، ورفض شفاعة �عض الشي�خ
� إ� أسيوط مسقط رأسه، ثم خلع ع� الس�د

بتغي�� وجهة الن��
اف، قا�ل الس�د عمر مكرم محمد السادات خلعة نقا�ة األ��

األمر �قوة وشجاعة وهو �قول:
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� زاهد عنه، ول�س ف�ه إال التعب، وأما
- أما منصب النقا�ة فإ��
. � � فهو غا�ة مطل��

الن��
حاول أن �ختار م�ان نف�ه والذهاب إ� الطور أو درنة، ل�ن

� إ� دم�اط.
الوا�� قا�ل طل�ه �الرفض، وأ� ع� قرارە �الن��

� أول شهر رجب لوداع الس�د
اجتمع كث�� من عامة الناس ��

� عمر مكرم، عال وجوههم الحزن وسالت الدم�ع من األع��
� رفع المظالم

لفراقه، فقد �ان الرجل مالذهم وملجأهم األخ�� ��
�
� صح�ة محمد كتخدا األل��

عنهم، غادر الرجل إ� منفاە ��
ة من لف �مصاحبته إ� منفاە، وسط �ش�يع المئات ال�ث��

�
الذي �

ا ع� فراقه.
�
� فورة ��اء ونح�ب، حزن

هم �� � وغ�� المتعمم��
شعر محمد ع�� �الن� وتفردە �عرش الوال�ة �عد تخلصه من
كب�� زعماء الشعب، وأنعم ع� الشيخ السادات �ما لم يتورع
هو بنفسه عن طل�ه نظ�� تخل�ه عن الس�د عمر مكرم من نظر
، ونظر وقف سنان �اشا ببوالق، وما �ان أوقاف اإلمام الشاف��

ا من رات�ه مدة أر�ــع سنوات مضت. منك��
� منفاە 1تحت المراق�ة أر�ــع سنوات، إ�

� الس�د عمر مكرم ��
���

� قضاة م� صديق أفندي لدى محمد ع��
ع له قا�� أن َ�َشفَّ

� هناك سبع سنوات لم
�اشا، فأذن له �االنتقال إ� طنطا، و���

�خ�ج منها، إال �عد أن طلب اإلذن �الحج، فتلطف معه محمد
ا للرجل ولخدماته معه من ق�ل، فوافق ع� خروجه ع�� تك��م�
� دارە إ� أوان الحج،

للحج، ودعاە للعودة إ� القاهرة لي��� ��
وقال يومها محمد ع�� لجلسائه: 

ء �
ا من الفتنة، واآلن لم يبق ��

�
� الغ��ة إال خوف

- أنا لم أتركه ��
� و��نه ما ال أ�ساە من المح�ة والمعروف. من ذلك، و�ي��
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و�عث إل�ه �كتاب ُ�علمه ف�ه ب�جا�ة طل�ه:
«مظهر الشمائل س�يها، حم�د الشئون وسميها، ساللة ب�ت

المجد األ�رم، والدنا الس�د عمر مكرم، دام شأنه.
أما �عد..

�ف، تهنئة �ما أنعم فقد ورد ال�تاب اللط�ف، من الجناب ال��
�
ا �مواهب تأي�دە لنا، ف�ان لذلك م��ٌد �� هللا علينا، وفرح�

ال�ور، ومستد�م لحمد الشكور، ومج�ة لثنا�م، و�عالٌن ب��ل
، هذا وقد منا�م، ج��تم حسن الثناء، مع �مال الوقار ون�ل الم��
� الحج إ� الب�ت الحرام، وز�ارة

نا نجل�م عن طل��م اإلذن �� �لغَّ
� لما �� � ذلك، وال��

روضته عل�ه الصالة والسالم، للرغ�ة ��
ا لذي الجالل واإل�رام، � هذا المرام، تق���

هنالك، وقد أذنا�م ��
ورجاء لدعوات�م بتلك المشاعر العظام، فال تدعوا االبتهال، وال
� الطاه��ن، والمأمول

الدعاء لنا �القال والحال، �ما هو الظن ��
، والواصل ل�م جواب منا خطاب إ� � من األصف�اء المقبول��

ام، مع ج��ل الثناء والسالم». كتخدائنا، ول�م اإلجالل واالح��
لم تتأثر م�انة الس�د عمر مكرم �طول �عادە، فقد قا�له الناس
� دارە، وهنأە الشعراء �قصائدهم ح�� امتنع عن

ا �� وازدحموا أ�ام�
�
ا، واعتكف �حجرته الخاصة، �� � المجلس العام نهار�

الجلوس ��
، ح�� ال تؤخذ عل�ه هذە � ب�ته �م� القد�مة �ساحل أثر الن��

االحتفاالت. (1)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٠- 
ع الوا�� ع� الفور ا داخل ال�الد، �� �عد أن استقرت األمور �س���
� إرسالها إ�

� ما زال ال�اب العا�� �لح �� � الحملة ال�� � تجه��
��

، � ع� ال�اب العا�� � الخارج�� ج��رة العرب لمحار�ة الوهابي��
ا إ� ج��رة وجد محمد ع�� أن نقل المشاة والمهمات �حر�
العرب، �ستوجب إ�شاء عمارة �ح��ة من السفن، فعزم ع�
إ�شاء أول أسطول م�ي لنقل الحملة، أح�� األخشاب
� تنقصه من ش�� أنحاء والمواد الالزمة إل�شاء األسطول ال��
� م�، فأرسل أوامرە لقطع أشجار التوت والنبق من الوجه��

� تنقصه من الق��� وال�حري، واستجلب األخشاب المجاو�ة ال��
� ترسانة بوالق، وجمع �ل من

� إ�شاء السفن ��
األناضول، �دأ ��

ف استطاع جمعهم من صناع المرا�ب المهرة، تابع العمل وأ��
عل�ه بنفسه، الخشب �قطع وُ�فصل قطعة قطعة وترقم �ل
كب ، وتنقل ع� ظهور الجمال إ� الس��س ل�� � قطعة برقم مع��
هناك، استخدم ما �قرب من ثمان�ة ع�� ألٍف من الجمال طوال

ا �سع أ��� � ا كب�� ة أشهر، ح�� ا�تمل إ�شاء ثمان�ة ع�� مرك�� ع��
عد للحملة، �ا�� محمد ع�� ترح�ل الحملة ومهماتها من

�
ما أ

ە أن ب منه أحد ض�اطه �خ�� � أحد األ�ام اق��
الس��س، ��

�صاص�صه وأعوانه، أتوە �خ�� عن مك�دة تدبر له لمهاجمته
وا من الصع�د أثناء عودته إ� القاهرة، وأن �عض الممال�ك ح��
�
ع� أطراف ال�الد الق���ة من المحروسة، تحرك الوا�� ��

ا � من أ�ع الهجن لد�ه، وقطع المسافة عائد� لحظتها ع� هج��
� ثمان�ة ع�� ساعة، لم �ستطع أن �لحق �ه

إ� المحروسة ��
� وظل أحد من حرسه، إال سا�سه الذي تعلق �لجام الهج��
ا، لم ُي�د محمد ع�� أنه اطلع ع� �جري خلفه ح�� وقع ميت�
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المك�دة المدبرة، ل�ن الممال�ك تراجعوا عما دبروە، ب�د أن
ا ناح�ة الوا�� طلقة نار�ة وهو �جتاز أحد أحدهم أطلق متخف��
ا �جوارە، قت مال�سه وأردت ضا�ط� شوارع المحروسة، فاخ��
ا أن تص��ه اضط��ت صفوف من حوله وهرول ال�عض خائف�
� أصا�ت الضا�ط، ل�ن محمد ع�� �ان ثا�ت طلقة طا�شة �ال��
ع�ع، �ل طلب من معه التكتم ع� ما حدث، و�د أ � الجأش لم ي��

ا. � اإلعداد لحشد الجنود عند ش��
��

ة �عد أن أتلف � � الج��
� �ك �الخطر وغادر مقرە �� أحس جاه��

� لم �قدر ع� حملها معه، وانضم إ� أثاث ب�ته وممتل�اته ال��
ا للحرب. رفاقه العائدين من الصع�د استعداد�

� اتجاە جنود أمراء الممال�ك �قواته، وأوقع
تحرك محمد ع�� ��

� أرسلها بهم اله��مة عند ج� الالهون، �عد انهزمت القوات ال��
ق�ل ذلك أمامهم، ثم عاد �عد مالقاة الن� إ� القاهرة، ليتمم
� انتظارە �المحروسة

، وجد �� � ات الحملة ع� الوهابي�� � تجه��
�اش أغاي ال�اي السلطان�ة قد ح�� إل�ه �س�ف وخنجر من
� إ� طوسن ابنه المعقود له األستانة، و�رت�ة ال�اش��ة وطوخ��
رئت

ُ
لواء تلك الحملة، مع �عض التعل�مات �خصوص الحملة، ق

� العلن، ثم �اصدرت األوامر
المرسومات السلطان�ة ع� العامة ��

�جمع �ل المؤن الالزمة، و�رسالها إ� الس��س، واح�شدت
� ق�ة العزب.

العسا�ر المؤلفة للحملة ��
أصدر محمد ع�� �اشا األمر إ� رؤساء جندە �مطاردة الفار�ن
ح�� �جلوهم عن القطر الم�ي، فات�عوا أوامرە وطاردوا �ل من
وهم ع� اجت�از لم �شأ المصالحة من األمراء ح�� أج��
الشالالت األو� ودخول �الد الن��ة، وأما من شاء المصالحة من
� �ك، عاد إ� القاهرة، استق�ل محمد األمراء وع� رأسهم جاه��
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� � المنازل الفخمة ال��
ا لهم ساعد�ه، وأقاموا �� ع�� العائدين فاتح�

خصصها لهم.
�عد ا�تمال االستعداد للحملة المتجهة إ� ج��رة العرب، أعلن
� القلعة لالحتفال �خروجها

� إقامة مهرجان ��
ال�اشا عن ن�ته ��

وتود�عها، و�ل�اس طوسون �اشا فروة اإلمارة عليها، فأرسل دعوة
الحضور إ� جميع أر�اب الوظائف المدن�ة والعسك��ة، ودعا

ى. �فة ال��� أمراء الممال�ك للحضور مرتدين مال�س ال���
فلما �ان ص�اح يوم الجمعة المزعوم االحتفال ف�ه، اليوم األول
� �ل الطرق المؤد�ة

من مارس لعام ١٨١١، اح�شدت العامة ��
إ� القلعة، منذ بزوغ الشمس لمشاهدة موا�ب العسا�ر
والض�اط العثمان�ة واألل�ان�ة، والطبول والرا�ات، ورؤ�ة موكب
� خ�الء وزهو،

أمراء الممال�ك الفخم، السائ��ن �ج�ادهم ��
� أسلحتهم المصنوعة من �فة ال�امل، معلق�� مرتدين زي ال���
� ب��ق ولمعان �خطف

� أحزمتهم تلمع ��
الذهب والفضة ��

� أجمل
�� � � من الممال�ك مهندم�� األ�صار، أر�عمائة وس�ع��

وأبهج مال�سهم دخلوا من �اب العزب، �اب القلعة من جهة
الغرب وانغلق ال�اب من خلفهم، استق�لهم ال�اشا الوا��

� �ك ب�شاشته الخادعة واحت�� بهم، أ�رم ك�ار أمرائهم جاه��
� �ك كب�� الممال�ك األلف�ة، و�ح�� �ك، ونعمان �ك، وحس��
، ومراد �ك، وع�� �ك، وهم من ، ومصط�� �ك الصغ�� الصغ��
، و�وسف �ك � هم أحمد �ك ال��الر�� األمراء األلف�ة، ومن غ��
� د�اب، وحسن �ك صالح، ومرزوق �ك ابن إبراه�م �ك أ��
، وسل�مان �ك البواب، وتا�عه أحمد �ك، ورشوان �ك، ال�ب��
، وسل�م �ك و�براه�م �ك، وقاسم �ك تابع مراد �ك ال�ب��

قاوي، ومصط�� �ك أيوب، ومصط�� ، ورستم �ك ال�� � الدمر��
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�ك تابع عثمان �ك حسن، وعثمان �ك إبراه�م، وذي الفقار تابع
جوهر، ومن ال�شاف – الح�ام - ع�� �اشف الخازندار، ورشوان
�اشف، وسل�م ال�اشف، وفا�د ال�اشف، وجعفر �اشف،
وعثمان �اشف، ومحمد �اشف، وأحمد �اشف الفالح، وأحمد
�اشف صهر محمد أغا، وخل�ل �اشف، وع�� �اشف ق�طاس،
وأحمد �اشف، ومو� �اشف، وأمر بنفسه بتقد�م القهوة
ا، لما استقر إليهم ووقف جوار من �قدمها، فازدادوا بهجة و�ور�
� مواضعها، أذن

� أما�نهم واصطفت ف�الق العسكر ��
المدع��ن ��

، مؤذن �موعد الرح�ل، قرعت الطبول وصدحت الموس���
نهض الوا�� ودعا أ�ابر الممال�ك المتطاء ج�ادهم والوقوف بها
ع� رأس ف�لقهم، ففعلوا �عد أن �ادلوە ع�ارات التح�ة والسالم.
� من الدالة �قودهم

ة من ��� انت� االحتفال، وتقدم المس��
طة، واألغا المحافظ، ، ي��عهم وا�� ال�� الضا�ط أوظون ع��
والمح�سب، �ليهم الوجاقل�ة، ثم مجموعة من األرناؤوط
�قودهم صالح أغا أق قوش ثم الممال�ك يتقدمهم سل�مان �ك
ا ومشاة،

�
البواب، من �عدهم �ق�ة الجنود األرناؤوط فرسان

خلفهم سار األل�انيون، �ليهم المشاة �قودهم كتخدا محمد ع��
� أثرهم ك�ار المدع��ن من أر�اب المناصب.

بنفسه، و��
� من �اب العزب، ولما خ�ج آخر انكشاري ا خارج�� ساروا جم�ع�
ا �شغلون

�
من �اب العزب، �ان األر�عمائة وس�عون مملو�

المنحدر �له �ج�ادهم من أسفله إ� أعالە، ارتفع صوت صالح
أغا أق قوش �أمر ب�قفال ال�اب، انغلق �اب العزب فجأة أمام
� نفس اللحظة الذي أطلق صالح أغا أق قوش أمرە

الممال�ك، ��
إ� أل�ان��ه، لل�سلل من وراء الممال�ك و�سلق الصخور المح�طة
�المنحدر و�طالق الرصاص عليهم، مع �دء تقدم الف�لق الذي
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ا ع� األسوار، لم تمض لحظات ح�� دوى � �قودە ال�تخدا من���
صوت طلقة من إحدى النوافذ، �دا و�أنها إشارة ال�دء، فلم �كد
صوت دو�ــها �خبو، ح�� انهال الرصاص ع� الممال�ك من �ل
حدب وصوب، وهم محا�ون ع� المنحدر، من أعالهم وعن
�مينهم وشمالهم �الجنوط األرناؤوط، �قتنصونهم برصاص
بنادقهم الغادرة، لم �كن لدى أي أحد من الممال�ك فرصة
� خلفه من س�ل ل�دافع عن نفسة، أو م�ان �لجأ إل�ه أو �خت��
الرصاص المنهمر عليهم من �ل حدب وصوب، ال م�ان
وا من اجعوا إل�ه، وال س��ل لديهم للتقدم، ح�� بنادقهم ح�� ي��
� هذا

� لم تكن لتجدي �� دونها، ول�س معهم غ�� سيوفهم، ال��
� مؤخرة الصفوف الرصاص

� �ك وهو �� الموقف، شاهد أم��
� الصعود وهو ع� صهوة

ينهال ع� زمالئه، تراجع ونجح ��
ف ع� الط��ق، ووصل إ� سور جوادە، إ� الم�ان الذي ���
ا إال �القفز مع حصانه من فوق سور القلعة، لم �جد أمامه مفر�
ا، �عد ا تق���� � القلعة إ� خارجها، من ع� ارتفاع �سعة ع�� م��
أن رأى ملك الموت �حلق فوق الرؤوس �حصد �منجله أرواح
زمالئة من الممال�ك، و�� ت�خ مستغيثة، ال تجد من �غيثها،
ا، ثم قفز من ع� صهوته لما د�� ل�ز جوادە وقفز �ه من عٍل م��
ا من قوة السقطة، ونجا ب من األرض، سقط الجواد متهشم� اق��

ا عل�ه. � �ك ل�نه سقط مغش�� أم��
� صمت وجل،

� الداخل جلس محمد ع�� مع أمنائة الثالثة، ��
��

�علو مالمحه االضطراب والقلق، ت�اد فرائصه ترتعش من هول
ق الجدران و�نفذ إ� ما �صله من �اخ رعب وألم وعذاب �خ��
ذن�ه، �سمع دوي الرصاص وأصوات األلم الممزوجة بتوسالت

�
أ
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الرحمة، وطلب االستغاثة وهو صامت ال ينطق يهز ركبته ال�م��
� توتر.

��
� الصفوف األو� سقطوا مقتل��ن غر��

الممال�ك الذين �انوا ��
� دمائهم، وترجل ال�اقون عن ظهور ج�ادهم، خلعوا ما �ان

��
عليهم من مال�س ثمينة وفراوى ل�سهل عليهم الفرار، حث
، ومرزوق بن إبراه�م �ك، مع � � �ك أحمد �ك ال��الر�� جاه��
ا من ذلك المنحدر �عض من رفاقهم ع� �سلق الصخر ه���
� سقطوا فيها، ل�ن الرصاص �ان الذي أصبح �الحفرة ال��
� �ك مع رف�ق�ه ومن �قتنصهم أينما حاولوا الهرب، تمكن جاه��
معهم أن ي�سلقوا الصخر ح�� وصلوا إ� عت�ة ق� صالح
الدين، فقا�لهم الجنود األرناؤوط برصاصهم، اجتاز سل�مان �ك
ف من أ��� من موضع، �عد أن شاهد � البواب الط��ق وجسمه ي��
سقوط تا�عه أحمد �ك، ورشوان �ك، وقاسم �ك تابع مراد �ك
ال�ب�� قت�، وصل إ� �اي الح��م، واستغاث �ال�ساء
� هلع ورعب من هول الموقف المح�ط �ه:

ا �� الموجودة صارخ�
� عرض الح��م»، ل�ن جملته لم �شفع له ولم يرحمه الجنود

��»
ا الذين أطاحوا برأسه وفصلوها عن جسدە، وألقوا جثته �ع�د�

عن �ا�ا الح��م، وصل ال�عض اآلخر من الممال�ك مع �ح��
، ، ومصط�� �ك الصغ�� � �ك الصغ�� �ك، ونعمان �ك، وحس��
� ح�ث �ان �قف طوسن �اشا، فألقوا �أنفسهم ع� قدم�ه طالب��

� األمان من القتل والغدر بهم، ل�نه شفاعته ورحمته، راج��
ا، � ا و��� وقف �الصنم ال �ستج�ب، وأدار فيهم الجنود القتل طعن�
تكدست جثث الممال�ك القت� فوق �عضها، ح�� �لغ ارتفاعها
� أما�ن عدة، لم يتوقف الجنود عن القتل إال �عد

عدة أمتار ��
سفك دم آخر مملوك أمامهم ما زال ي��ض قل�ه ب��ض الح�اة،
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ا �الرصاص، ممن �ان تحت الجثث أو ومن لم �دركه الموت رم��
ا أو ح�� أص�ب ان وهرب مبتعد� � االبتعاد عن مر� الن��

نجح ��
ا وأطيح ب �السيوف طعن� �الطلقات ل�نه ما زال ي�نفس، ��ُ

برؤوس �عضهم، ح�� امتألت ساحة القلعة �الجثث.
� الخارج وقف الناس مح�شدون ي�تظرون رؤ�ة خروج

��
� الطل�عة، ثم

� �انت �� الموكب، مرت ب�نهم المجموعة ال��
انقطعت �ق�ة الصفوف، �ى ال�ساؤل ب�نهم ال أحد �خطر ع�
� النقطاع صفوف الموكب، ل�نهم ما لبثوا

�اله الس�ب الحق���
أن سمعوا صوت إطالق الرصاص وارتفاع أصوات ال��ــــخ من
داخل أسوار القلعة، �عد غلق �اب العزب، هرول الجمع �فرون
� الهش�م، وأغلق

� الناس �النار �� إ� بيوتهم وان��� الخ�� ب��
الناس د�ا�ينهم وحوان�تهم وهرعوا إ� منازلهم ح�� خلت
الشوارع من الناس ومن المارة، أعقبهم جماعات من الجنود
األرناؤوط نزلوا إ� المدينة قاصدين بيوت الممال�ك الذين
تخلفوا عن االحتفال ونجوا من مذ�حة القلعة، اقتحموا بيوتهم
� أجسادهم وأطاروا رقابهم

وفتكوا بهم، غرسوا نصال سيوفهم ��
ورقاب من حاول الدفاع عنهم، ومنهم من اغتصب �ساءهم
وعمد ال�عض إ� �قة ما �جدوە من أموال وح�� ومجوهرات،
ومنهم من جن وزاد جموحه فهجم ع� بيوت العامة من الناس

� المدينة ح��
ونهبوها وقتلوا من فيها، استمر القتل والنهب ��

ول مع رؤساء جندە � ، فاضطر محمد ع�� لل�� ص��حة اليوم التا��
وحاش�ته، إلنهاء ما �حدث من سلب ونهب وقتل، وأمر �قطع
� النهب، وال�قة، وتجاوزوا أوامرهم

رؤوس من استمروا ��
�الهجوم ع� بيوت العامة، ثم أرسل محمد ع�� أوامرە إ� ح�ام
� مدي��اتهم،

ون عل�ه من الممال�ك �� المدي��ات �قتل �ل من �ع��
�
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� جميع أنحاء
� تلك الل�لة ألف رجل ��

غت�ل من أمراء الممال�ك ��
�
أ

� أنحاء القطر
� األ�ام التال�ة ��

القاهرة المحروسة، وألف آخرون ��
� لصفاء ن�ة �له، ولم ينج منهم إال العدد الض��ل الذي لم �طم��
، وعثمان � مع إبراه�م �ك ال�ب��

محمد ع�� للمصالحة ممن ���
ا إ� إقل�م الن��ة �ك حسن، اللذين لما �لغهما خ�� المذ�حة، فرَّ
� �ك الذي قفز �حصانه من أع� سور القلعة، ورأە ودنقلة، وأم��
�عض ال�دو وهو �قفز، فأ�عوا إل�ه، وانبهروا �ما �ان يرتد�ه من
مال�س وز�نة، ف�قوا سالحه ونقودە و�ل ما �ان �حمله، ثم
� عنقه إصا�ة �الغة،

، أص�ب �� � طعنوە �سيوفهم وفروا هار���
ل�نه لم �مت، أنقذە �عض المار�ن، وقاموا �عالجه �عد أن
� واستطاع الهرب إ� سور�ا ومن

� ح�� ُش�� أخفوە عن األع��
� خدمة السلطان.

هناك لجأ لألستانة وعمل ��
أغرقت دماء القت� الم�ان، واندفعت إ� الط��ق المجاور ل�اب
� الممال�ك م�عهم، وع� الرغم من أوامر

العزب ح�ث ل��
محمد ع�� لجنودە �غسل الط��ق، إال أن لون أرضه ظل أحمر
� التصقت �األرض، فأطلق عل�ه الناس منذ ة الدماء ال�� من ك��

ذلك اليوم اسم: «الدرب األحمر».
لم �كن أحد �علم �أمر تدب�� تلك المذ�حة إال حسن �اشا قائد
الجنود األرناؤوط، وال�تخدا محمد �ك الظ أوغ�� صاحب
الفكرة، وصالح قوش أحد الض�اط، و�براه�م أغا حارس ال�اب،
ح�� أمينة هانم زوجته لم تكن ع� علم، فلما علمت �أمر ما
� الممال�ك است�شعت الفعلة،

� فعلها �� حدث من المجزرة ال��
و�شاجرت معه وعنفته وامتنعت عنه طوال ح�اتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١١- 
انضم محمود إ� معسكر الحملة الموجود إ� جهة الق�ة
ها هناك، ُعِقَد لواُء الحملة � الق���ة من القاهرة؛ ح�ث يتم تجه��
ألحمد �اشا طوسن ابن الوا�� محمد ع�� �اشا، الذي رتب له
حفلة إلل�اسه زي الق�ادة، وانتقاله لمعسكر الحملة، وتخلص
فيها من الممال�ك، تحرك ع� رأس موكب من القلعة إ�

المعسكر �الق�ة.
ُجهزت الحملة �الرجال والعتاد ف�ما �قرب من ستة أشهر، ح��

صارت ع� أه�ة االستعداد للرح�ل، �عد أن �لغ تعداد رجالها
ثمان�ة آالف مقاتل، منهم ستة آالف من المشاة، وألفان من

الفرسان، الذين �ان أغلبهم من ال�دو.
� الحملة لم �كونوا ع� درا�ة �أس�اب هذە

�� � أغلب المشارك��
� إ� ج��رة العرب الحملة، �ل ما �انوا �عرفونه أنهم متجه��
وأرض الحجاز، فقد �انت تلك الحملة أول حملة �عدها الوا��

محمد ع�� �اشا ل�حارب خارج ال�الد منذ تول�ه السلطة، �ان
�صحب الحملة طائفة من الصناع من �ل حرفة، الس�د محمد
ها � � تجه��

 إدارة مهمات الحملة، وله ��
�

� �ان هو من تو�
المحرو��

، فهو من ك�ار تجار و�عدادها ورسم خططها شأٌن كب��
المحروسة، ح�� إن ال�اشا الوا�� أو� ولدە الذي �ال�اد أ�مل
ا إال �مشورته واطالعه، وال ينفذ عامه السابع ع�� أال �فعل ش�ئ�
، �

أي أمر مهما �ان إال �عد مراجعة الس�د محمد المحرو��
 من العلماء من أئمة المذاهب األر�عة،

ٌ
َصاَحَب الحملة أر�عة

، ، والشيخ محمد المهدي الشاف�� �
الس�د أحمد الطحاوي الحن��

، ب�نما اعتذر ، والشيخ المقد�� الحن��� والشيخ الخان�� المال��
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� اف رش�د، والشيخ ع�� خفا�� الس�د حسن ك��ت نق�ب أ��
. الدم�ا��

تحركت الحملة ح�� وصلت إ� ثغر الس��س، �ا�� الوا��
محمد ع�� �اشا بنفسه ع� ترح�ل الحملة ومهماتها من
� من س�تم�� �الجنود � الثالث��

الس��س ح�� أقلعت السفن ��
المشاة إ� ي�بع ميناء المدينة المنورة، احتلوا الميناء دون
مقاومة تذكر من حام�ة وهاب�ة ال يتجاوز عددها الثالثمائة، فر
� قت� وأ�ى، قائدهم مع �عض رجاله، ووقع ال�اقون ما ب��
أم�� الجنود نهارهم ينصبون �عض الخ�ام، وقد غطتهم ط�قة

كث�فة من غ�ار الصحراء، فلم �كن �ق�ة الج�ش قد وصل �عد.
الفرسان وع� رأسهم طوسون �اشا اتخذوا ال�� عن ط��ق برزخ
الس��س فالعق�ة ح�� �لغوا ي�بع، ح�ث التقوا �المشاة، ومن
ا ع� � وحدة واحدة إ� وجهته زاحف�

هناك زحف الج�ش ��
� ط��ق الرحلة مع الفرسان إ� ي�بع، تعرف محمود

المدينة، ��
ا، اسمه ع�دهللا قال إنه فالح بن � مثل عمرە تق����

إ� رجل ��
ة، قام الوا�� بتجن�دە � فالح من إحدى القرى الق���ة من الج��
ا من ا وُسحب �القوة لالنضمام للج�ش، فأصبح واحد� إج�ار��
ە أن � أو ما �ان �طلق عليهم �اشبوزق، أخ�� الجنود غ�� النظامي��
الوا�� أمر �جلد أي شيخ ق��ة ٢٠٠ جلدة �ال���اج إذا ث�ت أنه
�
�� � تواطأ إلخفاء مجندين من ق��ته، و�ذا لم ي�لغ عن الم�سحب��

ق��ته خالل أر�عة أ�ام، يتم صل�ه و�عدامه، أما مأمور المركز
�ة �الفلقة ا من قسمه يتل�� ١٠٠ �� � أحد�

الذي ي��ت أنه �خ��
، �ان � ق�� � أ��

ل و�سجن مدى الح�اة �� ع� قدم�ه، �عدها ُيرحَّ
� األزهر، ورغم

ا للقرأن، تل�� تعل�مه �� ا حافظ� أ��� إخواته، متعلم�
�
ا، ل�نه لم ��مل تعل�مه األزهري، ل�ساعد والدە ��

�
أنه �ان متفوق
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� مصار�ف الب�ت �عد أن مرض وضعف ولم �عد
الفالحة، و��

�
ا ع� العمل �ما �ان، واسع اإلدراك يتابع ما �حدث �� قادر�

ٌ أن ��مل تعل�مه، � ال�الد، �ان �أمل وهو صغ��
المحروسة و��

ا �أحد الشي�خ الذين سمع وشب ع� ح�اوى � ا كب�� و�ص�� ش�خ�
�طوالتهم أ�ام الحمله الفر�س�ة.

� ال ي�دو أن هم وسط الصحراء ال�� تحدث ع�دهللا معه أثناء س��
: ً
لها نها�ة، والج�ال تح�ط بهم قائ�

، ح�� ال �فكروا � - إن الوا�� ي��د أن يرسخ م�انته لدى العثماني��
� عزله، �ل إنه ر�ما ي��د أن �فعل �ما فعل ع�� �ك ال�ب�� من

��
� عل�ه، ف�ستقل �م�

التخلص من سطوة الح�م العثما��
ا ذهب والمحروسة، و�ستأثر �ال�لد لح�مه، فع�� �ك ال�ب�� أ�ض�
�جيوشه إ� ج��رة العرب وفتحها و�سط نفوذ سلطانه ع�
�ف مكة لق�ه �سلطان م� وخاقان الحجاز، ح�� إن ��

ال�ح��ن.
ا ثم تابع: ضحك مته�م�

- �ل حا�م �س� لمجدە الشخ�� ومصلحته الخاصة، ألم ترى
� فرضها الوا�� ع� الناس، والناس ال ائب واإلتاوات ال�� �مَّ ال��
اض؛ ألنه حول لهم وال قوة، ال �قدر أحد منهم ع� االع��
� داد الحرم�� هم أنه س�نفق المال ع� حرب مقدسة الس�� أخ��

� س��ل الحج. � وتأم�� �ف�� ال��
ا: رد محمود متفهم�

- إذن الحرب لمصلحته ول�ست لن�ة الدين؟
هز رأسه أن نعم وهو يتابع:
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� الداخل و���د أن ي�سط سلطانه
- لقد ق�� ع� الممال�ك ��

ا الجنود األرناؤوط و�ق�ة الدالة الذين ع� الخارج، و��عد أ�ض�
� تمردهم وطغ�انهم في�عدهم إ� المناطق النائ�ة من

زادوا ��
ج��رة العرب.

ساروا ح�� وصلوا إ� �در، وق�ل الهجوم رفع طوسون �اشا �دە
ال�م�� للسماء، وهو ع� صهوة جوادە، ونطق �أع� صوته:

- «و�ن جندنا لهم الغالبون».
� سخ��ة:

ا �� فمال ع�دهللا ع� محمود هامس�
- جند هللا !!! وهل نحارب ال�فار؟��

ا: � كتفه محذر�
نكزە محمود ��

- اخفض صوتك ح�� ال �سمعك أحدهم.
� استعدادات قواته،

ظل ال�اشا الصغ�� ُ�معن النظر ��
�
� اتخذوها، و�دأ الجنود غ�� النظاميون �� واالستح�امات ال��

� بنادقهم، و��ارقهم ترفرف مع قوة ر�ــــح التحرك، حامل��
� تمأل الهواء الصحراء، وعيونهم ت�اد تمت�� �الرمال الساخنة، ال��
�
� المؤخرة ِ�َطاَء ��

من حولهم، و�سخن رئاتهم، الفرسان �انوا ��
� معركة شد�دة، وارتفع

�� � انطالقتهم، اش��كوا مع الوهابي��
صوت انطالق المدافع، فأغمض ال�اشا الصغ�� عي��ه، وأ�قاهما
� �مأل رأسه وشعر �الدوار � �ضع ثوان، والطن�� مغمضت��
للحظات، ارتفعت من حوله ص�حات الهجوم من الحناجر،
واندفع المشاة كنهر �اسح، انطلقت الرصاصات وسالت الدماء،
� األ�دان وجزت األعناق،

ُسح�ت السيوف والخناجر، غرست ��
، و�دا أن الهجوم الذي � استمرت المعركة ما �قرب من ساعت��
، �حقق أهدافه، انتهت �

يزداد عنفوانه مع �ل لحظه تم��
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� المعركة �الن� لجانبهم و�س�طرتهم ع� �در، وارتداد الوهابي��
إ� وادي الصفراء ح�ث تحصنوا بها، وأقاموا االستح�امات

واالستعدادات لمالقاة الج�ش الم�ي مرة أخرى.
أ�مل الج�ش ط��قه خلفهم إ� وادي الصفراء وهاجموهم
� مك�دة دبروها واستعدوا لها، فوجد

هناك، تراجع الوهابيون ��
الُجند الم��ون أنفسهم قد وصلوا إ� طرق ض�قة �س�طر
� المؤخرة �ان ال�اشا ع� أحر

عليها الوهابيون من أعالها، و��
من الجمر ألن �سمع �خة تعلن انتصارە، وارتفاع ضجيج
المعركة من حوله �ش�ه ه��م الرعد المتواصل، انهالت عليهم
القذائف من َعٍل �المطر الحارق، اضط��ت الصفوف األو�
� تليها، اختل نظام � الصفوف ال��

وانهزمت، وان��� الذعر ��
� بنادقهم ومدافعهم وتراجعوا الحملة و�شت الجند تارك��
تل منهم ستمائة قت�ل،

ُ
� قاصدين الساحل �عد ما ق مهزوم��

� غ�� نظام، طاردهم
ته، وعادوا إ� ي�بع �� وفقد معظمهم ذخ��

� ط��ق عودتهم وقتلوا منهم �ضعة آالف فلم يبق
الوهابيون ��

ا إ� ي�بع غ�� ثالثة آالف. من الج�ش �عد أن رجع متقهقر�
� فخذته، وتعرض

� كتفه، وطعنة ��
أص�ب محمود �ج�ح ��

� �سالة وشجاعة
ع�دهللا للجروح والسحجات، ل�نه تحملها ��

� الهروب معه من
وقوة، وحمل ع� كتفه محمود وساعدە ��

� ح�� وصال إ� ي�بع، ولوال س�� هللا الذي حجب عن الوهابي��
� ع� �ل

� الحملة ب�نبع، لُق��
� فكرة الهجوم ع� �ا�� الوهابي��

� المدينة والمكوث فيها، فرد فيها، فا�ت�� الوهابيون بتحص��
� ظل تلك الغفلة المدد من م�،

ب�نما انتظر طوسون �اشا ��
 اله��مة إ�

ً
� م�، مُحم�

�عد أن أرسل خ�� اله��مة إ� الوا�� ��
تقص�� القواد، فاستد� محمد ع�� �اشا ال�عض منهم للعودة،
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وعاد ال�عض من تلقاء نفسه، أقصاهم عن مرا�زهم ونفاهم من
ائب و�تاوات � حملة جد�دة وفرض �� � تجه��

م�، و�دأ ��
 ل�مون منه

ً
جد�دة لم يتحملها الفالحون، فأخذها منهم غال�

الج�ش.

� وقف طوسون �اشا يتابع الشمس الغار�ة وجنودە المرهقة ال��
�الغها التعب، وطالها اإلع�اء، يرقدون تحت الخ�ام، يرجون
� لحقت بهم، �ساعد الصحيح الراحة والشفاء من اإلصا�ات ال��
�
ش فرشة �� منهم الج��ــــح، رقد محمود ع� ظهرە �عد أن اف��

إحدى الخ�ام، ساعدە ع�دهللا ع� تنظ�ف جراحه وتضم�دها،
� الل�ل عاد وجلس جوارە،

ثم خ�ج ل�ساعد جر� آخ��ن، و��
� أصا�ت جسد �قرأ ما �حفظ من القرأن، الحظ الرعشة ال��
محمود وان�ماشته تحت غطائه، فعلم أن الج�ح الذي أص�ب
�ه، قد جلب عل�ه الح�، �ات ل�لته جوارە �ضع له �عض
� من

القماش الم�لل ع� جب�نه، ح�� �دت عل�ه عالمات التعا��
ى الصحراء، ا ع� رف�قه ل�� ، خ�ج يومها متعكز� � الح� �عد يوم��
ا، وخ�ام الجنود ا رو�د� � ظلمة الل�ل رو�د�

وقد �دأت تغرق ��
حولهم كر�ام من ض�اب، والجنود ال�اق�ة من الحملة منهم من
يرقد خارج خ�مته، يتابع الفضاء و��ساءل ما الذي أ�� �ه إ�
ا
�
� ال�ع�دة عن وطنه ود�ار أهله، �ان �درك إدرا�

هذە األرا��
ا أن الجنود ور�ما قائدي الحملة، �صبون اللعنات، و�أملون �قي���
� لهم األوامر �العودة، جلس جوار خ�مته خائر القوى،

أن تأ��
� لب�ته وألمه ولزوجة أب�ه، واب�سم لما

� فجا�� وقد غل�ه حن��
� �ان يرى الحب طاف �عقله اب�سامة ل�� ونظرة عي�يها ال��

�ض�ُئها، سأل ع�دهللا الذي جلس إ� جوارە:
- هل سنع�د ال�رة من جد�د؟
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تنهد ع�دهللا وهو �داعب رمال الصحراء �أصا�عه:
، لن � طلب المدد من الوا��

- علمت أن طوسون �اشا أرسل ��
�ستطيع الهجوم بتلك األعداد القل�لة الج��حة، المت�ق�ة من

الحملة، أتم�� أال يهجموا هم علينا.
أمسك محمود برأسه وأغمض عي��ه وهو �قول:

- رأ�� ��اد ينفجر.
طال الصمت ب�نهما ثم سأل ع�دهللا:

- ما الذي أ�� �ك مع الحملة؟
، �سند رأسه إ� عامود مدخل � نطق محمود وهو مغمض العين��

الخ�مة:
، ، كنت أشعر �فراغ من حو��

ً
� قل��

- أردت أن أبتعد عن ح�ا��
ة، لع�� أستع�د نف�� � لف��

فكرت أن أبتعد عن أه�� وعن ح�ا��
� الحملة، فتوجهت من جد�د، سمعت �أمر المعسكر وتجه��
هناك، أنا ال أعلم ح�� َمن نحارب؟ ولم نحارب؟ ال أعرف سوى

� ط��قنا إ� هنا.
� �ه �� ت�� ما أخ��
أجاب ع�دهللا:

- عرفت من الشي�خ الذين أتوا معنا، أن هؤالء القوم ُ�دعون
، �س�ة إ� شيخ ي��عونه �د� محمد بن ع�دالوهاب، � �الوهابي��
وأنهم �عدونهم من الخوارج، �قولون إنهم استولوا ع� نفا�س
الحرم النبوي وما ف�ه من جواهر ال تقدر �مال، قالوا إنها تمأل
أر�ــع سحاح�� من الجواهر المحالة �الماس وال�اقوت، وأر�ــع
ا من ماس  من الشمع قطع�

ً
شمعدانات من ال��رجد و�وجد �د�

� الظالم، ونحو مائة س�ف قرا�اتها
ء نورها �� �

مستط�لة، ���
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مل�سة �الذهب الخالص المطعم �الماس وال�اقوت، ونصالها من
ال��رجد وال�شم، وسالحها من الحد�د الموصوف وعليها دمغات
� عند �اسم الملوك والخلفاء، �ما نهبوا مدينة اإلمام الحس��

الفرات �عد نهبهم المسجد الحرام.
ا: ا وهو �قول متعج�� فغر محمود فاە اندهاش�

- �ل هذا؟�� إنهم لصوص.
تابع ع�دهللا:

عون أنهم �دُعون إ� العودة ألصول الدين و�رفعون - مع ذلك �دَّ
وە أنهم هدموا الق�اب رايته، فقد أرسلوا إ� ال�اب العا�� �خ��
ء المحمل من دمشق أو القاهرة � فوق القبور، وطالبوە �منع م��
ألنه ل�س من الدين، وهم �الفعل قد منعوە من ق�ل من دخول
�
� صح�ة الحجاج… ي�دو أنهم م�شددون ومغالون ��

مكة ��
دينهم، لدرجة أنهم منعوا الحجاج الذين ال ي��عون تعال�مهم من

الحج.
� ي�بع � تع�ش ب�� � ي�بع حاول طوسن �اشا استمالة الق�ائل ال��

��
� أرسلها والمدينة �المال و�الهدا�ا، فوزع األموال وال�ساوى ال��
، �ان � ال�اشا الوا�� ع� رجال الق�ائل، ولما وصل المدد �عد ح��
 الجند، فتحرك الج�ش

ُ
محمود قد تعا�� من جراحه، وتعا�� �ق�ة

�عد أن انضم إليهم ق�ائل من عرب جهينة وحرب، فاستولوا ع�
�ف مكة �ف غالب �� الصفراء دون معركة تذكر �مساعدة ال��

� أول أ�ت��ر ١٨١٢.
��

تابع الج�ش �عدها الس�� ح�� أسوار المدينة المنورة، ال��
ام�ة � قطع المسافات ال�ع�دة الم��

الجنود الشدائد واألهوال ��
� والقفار، نالتهم المتاعب من وعورة الطرق، وشدة

� الف�ا�� ب��
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� األرض والسماء، إ� قلة المؤن وندرة الم�اە، فاضطروا
الق�ظ ��

� رحلتهم ح�� المدينة ثالثة
 والراحة �النهار، ظلوا ��

ً
للس�� ل��

ا من إصا�ة الحرم
�
أ�ام، حا�وها دون إطالق أي قنا�ل، خوف

�ف، ل�نهم لغموا تحت سور المدينة ل�سفه �عد أن النبوي ال��
�
� السور، ��

أنذروا أهلها �أن �لزموا بيوتهم، فتح اللغم ثغرة ��
� من غضون ثوا�� من ذلك اندفع عدد من الجنود الم����
� السور، احتلوا

تحت ��
ُ
� ف ة ال�� الجانب الشما�� تجاە الثغرة ال�ب��

المدينة وس�طروا عليها، �عد أن قتلوا من أدركوهم من �قا�ا
� الهروب، حمل طوسن مفاتيح

� الذين لم ينجحوا �� الوهابي��
� المحروسة مع �عض

� �د�ه، ثم أرسلها إ� والدە �� المدينة ب��
ى  �ال���

ً
الهجانة، والذي أطلق المدافع من القلعة احتفا�

� قطع آذان
و�الن�، مارس �عض الجنود عادتهم المفضلة ��

قتالهم و�رسالها لألستانة كعالمة ع� ال�سالة والقوة وإلعالن
. � استهانتهم �الوهابي��

�عد أن اس�تب األمر �الجنود انطلق ع�دهللا واصطحب معه
�ف وأقدامهم متقرحة من طول محمود إ� المسجد النبوي ال��
�فة، وألق�ا السالم، ثم صمتا عن ، وقفا أمام الروضة ال�� الم��
ال�الم، لم �قدر أحدهم ع� النطق، أخذتهم الجالله والره�ة
من الم�ان الذي �قفا ف�ه، وهما يتخ�الن أن جسد الرسول
� أو ثالثة منهم، مال ع�دهللا ع� المصط�� ع� ُ�عد خطوت��

ا: محمود وقال هامس�
� قال عنها الرسول -ص� هللا عل�ه وسلم: � الروضة ال��

- نحن ��
ي ع� ي روضة من ر�اض الجنة، ومن�� � ومن�� � بي�� «ما ب��

.« �
حو��

: ً
� ره�ة من الم�ان قائ�

همس محمود ��
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.. أقف � � حلم سأس��قظ منه �عد ح��
ا أشعر و�أننا نح�ا ��

�
- أح�ان

أمام الق�� وأتخ�له نافذة إ� عالم آخر، ر�ما لو دققت من خاللها
�
� شغ�� ا �ط�� ت الحجب واستطعت أن أرى منه �ص�ص� � الج��

�معرفة الجانب اآلخر.. ك�ف هو الموت وماذا �عدە.. وهل
للمو�� ح�اة؟� وك�ف �حيونها؟!

� األعمدة حولهم المصنوعة من
لم يرد ع�دهللا و�ح �عي��ه ��

الحجر األحمر �عضها من قطعة واحدة، مغطاة �ط�قة من
الرخام المزخرف والم��ن �ماء الذهب، عليها عقود تحمل
ا، واألهلة المصنوعة من النحاس المط�� �الذهب أعالها ق�ا��
اء وم�ذن المسجد، أحدها ع� الق�ة وهالل تعلو الق�ة الخ��
� الحرم

ع� المن�� وخمسة أهلة ل�ل منار، �اتوا أول ل�اليهم ��
�ف �عدما صلوا ودعوا هللا. النبوي ال��

� حال مفعمة
ه�ط الظالم ع� المدينة وقوات الج�ش ��

� المعركة
�الحي��ة واالبتهاج، جراء فتح المدينة وانتصارهم ��

ان هنا مت الن�� ��
�
دون قتال شد�د أو جروح تذكر أو خسائر، أ

ا �اإل�شاد و�عض � الجنود، وغ�� ال�عض منهم غناء� وهناك ب��
ان، �ان ال�در قد � ساه��ن حول الن�� االبتهاالت، وهم ملتف��

ان المتوهجة ت�دو خافتة. ارتفع إ� ك�د السماء، فجعل الن��
راقب األم�� سعود بن ع�د الع��ز تطور القتال عن ُ�عد دون أن
� معركة تكون اله��مة من نص��ه فيها، انتظر

�حاول التورط ��
� الحرب،

األخ�ار من �صاص�ه ودرس طرق الج�ش الم�ي ��
ا، ولما حلت � الوقت الذي يراە مناس��

� �أ�� استعد لمالقاته ح��
السنة الجد�دة، �ان الج�ش الم�ي قد احتل جدة، وسار
طوسون �اشا منها ع� رأس ج�شه إ� مكة واسُتق�ل فيها
، ورغم إرهاق الجنود من الط��ق، إال أن هذا � استق�ال الفاتح��
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لم �منع ال�عض منهم عن ز�ارة ال�ع�ة، �ما لم �منع ال�عض
� فاق حسنهن ما اآلخر من متا�عة �ساء مكة �ارعات الجمال، ال��
�
ة تطيبهن، ح�� الال�� سمعوە، وت�شقوا رائحتهن العطرة من ك��

� أحسن
�� � � �ل ل�لة جمعة، كن �أت��

�قصدن ال�ع�ة للطواف ��
زي متطي�ات، فتغلب رائحة طيبهن ع� الحرم، مال محمود
� فتاة كح�لة مرت جوارە، ا وهو ينظر إ� عي�� ع� ع�دهللا هامس�

�ه:
�
فخل�ت ل

� تخلب سل أ��� األش�اء ال�� - عينا المرأة وشعرها الط��ل المس��
� �خمار �سل�ان اللب أ��� مما � المرأة المستورت�� اللب، ل�ن عي��

�سل�ه جسدها العاري. 
نطق ع�دهللا وهو �جول بنظرە حوله:

ا.
�
� ال�ساء، وال أفهمهن إطالق

ا �� � - لست خب��
ا: رد محمود �اسم�

- وال أحد �فهمهن، ال�ساء ال �فهمن أنفسهن.
من مكة تحرك طوسون �اشا من جد�د ناح�ة الطائف ووضعها

تحت س�طرته ق�ل أن �مر شهر ع� دخوله مكة.
حينها أدرك األم�� سعود أن الوقت المناسب قد حان، زحف
، أحدهما تحت إمرته، واآلخر أمر ابنه ف�صل � األم�� �ج�ش��
�ق�ادته ناح�ة مكة والمدينة، �لغت األخ�ار طوسون �اشا فخ�ج
لمالقاتهما، فأرسل مصط�� �ك ع� رأس �عض القوات
ا له، وأحاطها � اتخذها معسكر� � ت��ة، ال��

لمهاجمة ف�صل ��
�الخنادق ف�انت صع�ة االقتحام، انقض الوهابيون عليهم تحت
ق�ادة امرأة من ن�الئهم تد� غال�ة، و�� أرملة رجل من أغن�اء
«ال�قوم» -بنو عامر بن حوالة بن الهنوء بن األزد- من س�ان
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��ة» ع� مق��ة من الطائف، من جهة نجد، �دأ إحساس
َ
«ت

� وسع �عضهم
، ف�ان �� � اله��مة ي��ب لقلب الجنود الم����

أن �شعر �الموت نفسه يتحرك ب�نهم، �حمل منجله و�حصد
�� �ارد، � هدوء مخ�ف، و�قطف زهرة أعمارهم �سك��

أرواحهم ��
وهم ع� أوقع الوهابيون �الج�ش الم�ي اله��مة، وأج��

ته. االرتداد إ� الطائف �عد أن ترك مدافعه وذخ��
� الل�ل وسط معسكر الج�ش الم�ي، ارتفع صوت العجالت

��
ع� الرمال، تحمل مصابيح مث�تة ع� جهاتها الخلف�ة، تلمع �ل
منها �أضواء متذ�ذ�ة تمزق ن�اط القلوب، تث�� الشجن والحزن
� النفوس، خلف الع��ات مجموعة من الجند، �حملون

��
� ط��قهم لحفر القبور ودفن مو��

المعاول والمجارف، ��
المعركة، نطق أحد الجنود:

، ف�جب أن يتم الدفن - ي�دو أن األوامر صدرت �دفن المو��
ع� الفور.

فرد عل�ه آخر:
- إ�رام الم�ت دفنه.

ا: اب�سم ع�دهللا متهم�م�

�
- ال من أجل إ�رامه، �ل ح�� ال تخ�ج علينا رائحة المو�� ��

األ�ام القادمة.
ها ضوء القمر الشاحب، انزلقت �انت الجثث المكدسة ين��
إحدى الجثث وسقطت ع� األرض، فتحرك اثنان ع� مق��ة
� للع��ة، حفروا ثالث

� الجزء الخل��
منها ل�حملوها و�ضعوها ��

، ح�� امتألت � الق��
لق�ت الجثث ��

�
حفر مستط�لة ط��لة، ثم أ

اب ع� � وضع ال��
ع آخرون �� الحفر واحدة تلو األخرى، ف�ما ��
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ا � صمت مه�ب، يتمتمون ��
، وال�ل �قف �� الق�� الجما��

� الرحمة لهم، �عدما صلوا عليهم، ارتفع �الدعاء للمو�� طالب��
صوت أحدهم �قول:

ا ح�� ال تجذب ال�الب أو الذئاب ووحوش - غطوا القبور ج�د�
� الل�ل، فتمزق الجثث.

الصحراء ��
همس محمود لنفسه ونظراته واجمة تتابع جثث قت� الحرب

ودفنها:
- وهل �عد الموت.. موت؟��

�ن ألٍف من الجند ع� � ذلك الوقت هجم األم�� سعود �ع��
��

� �انت ترا�ط بها حام�ة م��ة تحت ق�ادة عثمان الحنا��ة، ال��
�ات المدافع من جد�د، �اشف، ارتفعت أصوات الطلقات، و��
اسة، طالت المعركة واحتد القتال �� �

دافع الجنود الم��ون ��
ب أحد الض�اط ع� فرسه ووقف ا، اق�� وسالت الدماء أنهار�
� محاولة ل�علو صوته

 �صوت عاٍل ��
ً

جوار عثمان �اشف قائ�
فوق ضجيج المعركة:

� هذە المعركة، استمرارنا
- لن �ستطيع قواتنا الصمود أ��� ��

� انتحارنا والتضح�ة �أرواح جنودنا. �ع��
� المعركة فأمر

أدرك عثمان �اشف أنه ال فائدة من االستمرار ��
�اال�سحاب، ارتفعت أصوات األبواق، واضطر لل�سل�م أمام
ة المهاجمة، ا�سح�ت الجنود المهزومة المنهكة الجم�ع الغف��
تحت أشعة الشمس تحرقهم �حرارتها الشد�دة، وشفاههم قد
� القت� مسك��ة �شققت من العطش وقلة الماء، دماء الم����
، �

ع� رمال الصحراء الصفراء، خض�تها �لونها األحمر القا��
وجوههم �ظهر عليها اإلنهاك الشد�د، ال�عض �ساعد رفاقه
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، وال�عض �حمل رفيق سالحه ع� كتف�ه، احتل � المجروح��
الوهابيون الحنا��ة، ثم ساروا منها ناح�ة المدينة.

� الج�ش الم�ي، وأص�ب الجند �اإلع�اء
ت األمراض �� ان���

ا
�
لشدة الق�ظ وقلة المؤن والماء، ف�ان �مر ع� الجند أح�ان

� أو ثالثة دون طعام، وجو الصحراء �ان أش�ه �حرِّ جهنم، يوم��
جفت حلوقهم و�شققت شفاههم، وفتكت بهم األمراض وألمَّ
، أو ح�� بهم الضعف، ولم �كن هناك من أط�اء لعالج المر��

� مكة،
توف�� وسائل للعالج، فاعتصم طوسون �اشا مع ج�شه ��
� طلب المدد والمساعدة من م�.

وقرر الدفاع، وأرسل ��
� الل�ل سمع محمود وع�دهللا �خة من إحدى الخ�ام

��
ا، ، وذهبوا لمصدر الصوت، ووجدوا جند� � المجاورة، فهبوا فزع��
� حول مدخل إحدى الخ�ام، �ساءل محمود عما متجمع��
حدث، فرد عل�ه أحدهم، أن أحد الجنود �ان �شت�� من إصا�ة
ة، و��دو أنه قد فقد ��ە وأص�ب � المعركة األخ��

جوار عي��ه ��
�
ا �خ�� ا، دخل إ� الخ�مة ووجد شا�� �الع�؛ ألنه لم �لق عالج�

ا يندب ف�ه حظه ، ورغم ذلك �ان �قول شعر� عي��ه ب�د�ه، و����
و�تح� ع� ما أصا�ه، ت�ادل النظر مع ع�دهللا وهو يهمس له:

ا. � حالته تلك و���� أ�ض�
ا وهو �� ا �قول شعر� - عج��

ا: فرد هامس�
- دعه �ف�غ ما �داخله.

 ثم قال:
ً

صمت قل��
� �الد اإلغ��ق القد�مة،

�ر ق�ل قرون �� - �ان هناك شاعر ��
وس. اسمه هوم��
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، فحرك رأسه ناحيته وهو �قول: سمعه الجندي المصاب ال�ا��
- لم أسمع عنه من ق�ل، اس�� سعد وال أعرف الشعر، ال أعرف
� أصا�عنا � كنا نتغ�� بها، ونحن نمسك المناجل ب�� � ال��

إال األغا��
نحصد بها سنا�ل القمح، أخذونا من بيوتنا ومن أرضنا وجاءوا
صاب أنا

�
ا مثلنا وأ � بنا هنا لنمسك المناجل ونحصد رؤوس ���

ا ولعن حرو�ــهم. �الع�، لعنهم هللا جم�ع�

وصلت األخ�ار وأن�اء ما حدث للمحروسة، ط�ح محمد ع��
� حراسه:

� وصلته ع� طول ذراعه، و�خ �� �اشا �الرسالة ال��
. � � الح��

وا �� غا�� �� - أح��
انطلق الحرس من حوله وأرسلوا من �طلب المعلم غا�� أبو
� � ع�اءته السوداء وعمامته ال��

�� 
ً

طاق�ة للحضور، ح�� مهرو�
، الذي نطق ا الوا�� � �ش�ه الق�ة، دخل محي�� من نفس اللون وال��

�مجرد دخوله:
� حملة ج�دة تذهب إ� أرض ج��رة العرب. - ن��د تجه��

ا: � خن�ع وطاعة وهو يرد مالطف�
رد ��

� ائب ال�� - أمرك �ا س�دى، ول�ن الناس ما زالوا �عانون من ال��
فرضناها عليهم من ق�ل.
� صوت عاٍل:

رد الوا�� ��

- هذا عملك، أح�� �� األموال، إفرض اإلتاوات وأح�� ��
� أ�ع وقت، أمامك �ضعة أ�ام

� أمرتك أن تجمعها �� األموال ال��
ح�� يتم جمع الجنود الذين س�ذهبون للحرب، سأذهب بنف��

إ� أرض المعركة.

ً
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 وهو �ضم ع�اءته ب�د�ه ع� ساق�ه،
ً

ان�ف المعلم غا�� مهرو�
ل�دبر أمورە و�ستعد لتنف�ذ ما ُطلب منه، و�ال ح�سه ال�اشا
� �ل مرة �غضب عل�ه، أو ر�ما

الوا�� وعذ�ه وأهانه �ما �فعل ��
نفاە هذە المرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٢- 
� � المسلم�� � ب�� � تعامالته مع الم����

لم �كن محمد ع�� �فرق ��
� األق�اط � عهدە الفروق ب��

، فقد تالشت �� � والمس�حي��
� عهدە، وتبوأوا

� قد ازدهروا �� ، �ل إن المس�حي�� � والمسلم��
� أخذ حقوقهم إ� حد ما، فنجد أن محمد

مرا�ز عل�ا، و�دأوا ��
ا لمركز وادي برد�س الذي ع�� جعل �طرس أغا أرمانيوس مأمور�
� من مدي��ة �ان �شمل القسم الشما�� من مدي��ة قنا والجنو��
ا لمركز دير نواس، جرجا، وجعل ع�د ف�ج أغا م�خائ�ل حا�م�
� س��ف، وت�ال س�داروس وم�خائ�ل أغا ع�دە للفشن بب��
�
ا �� ق�ة، ومكرم أغا حا�م� � ال��

لبهجورة، وأنطوان أبو طاق�ة ��
هم، �ل قام بتعي�نهم كح�ام أقال�م، �ما �ان ق أطفيح، وغ�� ��
ا، وهو المعلم وه�ة إبراه�م، ومن َت�ة محمد ع�� ق�ط��

�
كب�� ك

� عهدە
�عدە المعلم نخلة إي��س الم�ي، وقد ُسمح لألق�اط ��

�ح��ة بناء ال�نا�س وممارسة الطقوس الدي��ة ولم ُيرفض أي
طلب تقدم األق�اط �ه لبناء أو إصالح أي كن�سة، ولم تعد هناك
�
� المقدسة، و��

أي صع��ات للحصول ع� إذن ب��ارة األرا��
ا عهدە خلع األق�اط الزي األزرق واألسود الذي �ان مفروض�
عليهم، وأص�حوا يرتدون ال�شم�� الملون، �ما خلع عنهم

� إزرقاق عظام ترقوتهم ح��
� �س��ت �� الجالجل الحد�د�ة ال��

نون �ه، مع ذلك �ان
�
ا ُ�� أص�حت العظمة الزرقاء لق��

� �دا�ة عهد محمد ع�� ُ�منعون من االلتحاق
المس�حيون ��

�ش�ت ألغراض عسك��ة، و�ما هو
�
� أ �المدارس الحكوم�ة ال��

� شئون م�
ا، حاول ال�عض من الخارج التدخل �� الحال دائم�

� � المس�حي�� � والسلطة، أو ب�� � المس�حي�� الداخل�ة لال�قاع ب��
، �ما �حدث ع� مر العصور، فقد أوفد ق�� روس�ا � والمسلم��
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ا لل�ن�سة الق�ط�ة، �قول لل�ا�ا �طرس � أحد األ�ام مندو��
��

. فسأل ال�ا�ا � الجاو�� �أنه س�قوم �حما�ة األرثوذكس الم����
َ المندوب:  األم��

- هل مل��م �ح�ا إ� األ�د؟
، فرد ال�اب لحظتها: فأجا�ه أنه �موت كسائر ال���

- وال�ن�سة الق�ط�ة تحت رحمة وعنا�ة هذا اإلله العظ�م الذي
ا.  وحام��

ً
ە �د�� ال ن��د أن نتخذ غ��

�الطبع لما سمع محمد ع�� �اشا بهذا، أرسل �شكرە، فرد عل�ه
ال�ا�ا:

- ال �شكر من قام بواجب عل�ه نحو �الد تظلله وتظلل إخوانه
� الج�س�ة الوطن�ة.

��
، وزوجة � إحدى األ�ام ُزهرة �اشا ابنة محمد ع��

ولما أص��ت ��
� عالجه ولم �عرفوا لها

دار �مرض حار األط�اء �� أحمد �ك الدف��
�رة نجسة، شفاء منه، ح�� قال ال�عض إنها تل�ستها روح ��
و�مشورة رجال الق� طلب محمد ع�� معونة ال�ا�ا، فأرسل
إل�ه األن�ا �ا�امون أسقف المنوف�ة الذي ص� عليها لُ�خ�ج

�رة. الروح ال��
ائب، � طلب الم��د من ال��

محمد ع�� لم �كن �شعر �شبع ��
� ال�دا�ة، ح�� لم �ستطع،

قاوم المعلم جرجس الجوهري ذلك ��
وحقق المعلم غا�� لمحمد ع�� �اشا رغبته، فشعر المعلم
جرجس �الخطر �عد غض�ة الوا�� عل�ه، �عد هذا الموقف،
فاضطر إ� الهرب إ� الصع�د، فأسند محمد ع�� إ� المعلم
ائب، �ان �ن الذين �جمعون ال�� غا�� منصب كب�� الم�ا��
، ثم تركه، �

ا لدى محمد �ك األل�� المعلم غا�� أبو طاق�ة �ات��
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�
ا �� وتعلق �خدمة محمد ع�� �اشا، لم ُ�ظهر لل�اشا معارضة أ�د�

أوامرە �ل �ان �ساعدە ع� تنف�ذ أغراضه ب�سه�ل األمر له، وال
ك�ة س�ما ف�ما �ختص بتحص�ل األموال، �ان �عرف اللغة ال��
� األعمال المال�ة،

ل عل�ه �� لته، وعوَّ � و�ت�لم بها فأح�ه ورفع م��
. وركن إل�ه وعمل برأ�ه وفكرە فيها، �ان ال�د ال�م�� لمحمد ع��

� �عض ائب وج�ايتها، �ما قام بتعي�� وضع المعلم غا�� نظام ال��
ط فيها األمانة ال�املة، � الوظائف الصغرى الذي �ش��

األق�اط ��
ة يزرعها أصحاب المعلم غا�� �ان ع� علم أنه توجد أراض كث��
� تحد�د مساحة عموم

ع �� االقتدار �غ�� دفع أموال عليها، ف��
� القطر الم�ي، فنمت اإليرادات، �عد أن ُر�طت األموال

أرا��
� المزروعة دون علم الدولة.

ع� هذە األرا��
ائب، سهل المعلم غا�� لمحمد ع�� �اشا أمر تحص�ل ال��
اب إل�ه، ول�ن هذا األمر صار نقمة عل�ه لما تَّ

�
وأسندت رئاسة ال�

�ن طلب ال�اشا منه ألف ك�س، فقسم جمعها ع� الم�ا��
� أقرب وقت، ل�ن ال�اشا �ان ي��دها جاهزة

وال�ت�ة لجمعها ��
� أن الوا�� أوقع ، ففو�� �أ�ع مما �ان يتوقعه المعلم غا��
ة وأمر �محا�ة ب�ته، و��ت ة قص�� الحوطة ع� ب�ته �عد ف��
� المعلم

المعلم جرجس الط��ل، وأخ�ه حنا، وفر�س�س أ��
� آخ��ن وأخرجوهم من منازلهم ، والمعلم فلتاؤس، واثن�� غا��
عنوة �صورة مهينة، �عد أن تجمع الناس من حولهم يتا�عون
روا و�تفرجون ع� عمل�ة الق�ض ع� المعلم غا�� ورفاقه، سمَّ
� القلعة، و�عد أ�ام أف�ج

د�ارهم، وأخذوا دفاترهم وح�سوهم ��
رض عليهم دفع غرامة وقدرها س�عة آالف ك�س

ُ
عنهم �عد أن ف

. � قاموا �دفعها مرغم��
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لم تمض� س�عة شهور أخرى ح�� ق�ض عليهم من جد�د، وتم
� القلعة، وختم ع� دورهم من جد�د، ثم

ح�سهم مرة أخرى ��
� مركب ل�سافرا إ� دم�اط

أنزلوا المعلم غا�� والمعلم فلتاؤس ��
، و�ان ع� ديوان الجمرك حي�ئذ المعلم منصور � منفي��
�ا�امون ومعه �ات�ان �شارة، واآلخر رزق هللا الص�اغ، ورزق
هللا �ان من عائلة المعلم جرجس الجوهري، فأح�� ال�اشا

ة الدواو�ن. دە م�ا��
�
الوا�� المعلم منصور وقل

اف �ن لإل�� � أشخاص م�ا�� قام المعلم منصور حينها بتعي��
ع� ال�سيج، ف�انوا �ج��ون النوا�� وال�لدان والقرى و�تقاضون
ما �لزم لهم من المصار�ف والمشاهرات، ف�حصون و�قومون
� واأل�س�ة ِ�َعْد �ل ما هو موجود ع� األنوال من القماش وال��
� إذا ما تم �سجه الصوف، و�كتبون عددە ع� ذمة الصانع، ح��
ە، و�ذا أراد صاحبها ا لما قاموا ب�سع�� دفعوا لصاح�ه ثمنه ِط�ق�
�ــها �الثمن الذي �قدرونه �عد � ف�ش�� االحتفاظ بها من المو�ل��
ي، و�ذا ظهر هذا الختم ع� ال�سيج من طرف�ه �عالمة الم��
ي، تتم ال�سيج عند شخص آخر غ�� صانعه �غ�� عالمة الم��
ي، الذي لم �حرص ع� مصادرة هذا ال�سيج ومعاق�ة المش��

اء �سيج غ�� مختوم. ام النظام ��� اح��
� مصالحة المعلم غا�� ورفقائه ع�

ة، س� الساعون �� �عد ف��
محمد ع�� �اشا، فق�ل ال�اشا الوا�� العفو عنهم والرضا عليهم،

�ن ألف ك�س. ط أن �دفعوا أر�عة وع�� ���

ح�� المعلم غا�� من دم�اط وصعد إ� القلعة لمقا�لة الوا��
محمد ع�� �اشا، فخلع عل�ه وأل�سه فروة من السمور، وتنازل له
لوا �ه إ� دارە وأمامه � عن أر�عة آالف ك�س، وأمر أن ي��
الجاو�ش�ة �الع�� المفضضة، وأعادە مرة أخرى من جد�د إ�

ً
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ا البنه  من المعلم منصور الذي جعله �ات��
ً

ة الدواو�ن �د� م�ا��
إبراه�م �اشا.

� عقل الوا�� محمد ع�� �اشا، فقد
لم �كن أحد �دري ما �دور ��

، ف�ان تكرر حدوث ذلك األمر مرات عدة من محمد ع��
ة � السجن ف��

�غضب عل�ه تارة و�عزله من منص�ه تارة، يرم�ه ��
�ه مئات ال�رابيج، ثم �ع�دە إ� منص�ه �عد من الزمن و���

إرغامه ع� دفع م�الغ طائلة.
� ذات مرة توجه ال�اشا إ� اإلسكندر�ة لمهمة، واحتاج لنقود

ف��
فطلب من المعلم غا�� �ف ستة آالف ك�س �انت �اق�ة من
�
ا، وأنه ساع �� الجمع، فاعتذر �عدم قدرته ع� تحص�لها فور�

تحص�لها من أصحابها، فلم �ق�ل هذا العذر منه، وأرسل إ�
� المحروسة �الق�ض عل�ه مرة أخرى، وع� أخ�ه

كتخداە ��
� القلعة

فر�س�س، وأمينه المدعو المعلم سمعان وسجنهم ��
ح�� �دفعوا هذا الم�لغ، حينها شعر المعلم جرجس الط��ل

ا، من سوء العاق�ة، و�انا �ضمران ال�� وحنا أخوە �الخوف أ�ض�
� ال�اشا

� أذ��
، فتحامال عل�ه، وألقوا �الوسواس �� للمعلم غا��

الوا�� �أن المعلم غا�� إذا حوسب س�ظهر عل�ه ثالثون ألف
، وتعهدا لل�اشا الوا�� �أنهما إذا فوض لهما عمل ك�س ور�ما أ���
حساب للمعلم غا�� ولم �ظهر عل�ه هذا الم�لغ، ف�كونان
� �أدائه للخ��نة، هاج الوا�� واشتدت غض�ته �عد أن �ملزوم��
صدق وشايتهما، فعزل المعلم غا�� من رئاسة ال�تا�ة، وو�
 منه، ولم �كتف �ذلك، �ل ضيق

ً
� �د�

المعلم منق��وس البتانو��
� مح�سه، وأمر بتكرار

� الح�س، وأهانه إهانة شد�دة ��
عل�ه ��

ف ع� الهالك، �عد ذلك أف�ج عن أخ�ه ب عل�ه ح�� أ�� ال��
� مح�سه،

� التحص�ل، أما المعلم غا�� فظل ��
وأمينه ل�سع�ا ��
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� عن
� تغي�� هيئة الدواو�ن واس��دالها، ر��

ع ال�اشا �� ولما ��
المعلم غا�� وأخرجه من السجن و�لفه �ذلك األمر، فقام
بتقس�م م� إ� مدي��ات وأقسام، واألط�ان إ� أحواض
ائب للخزانة قام ب��شاء وق�ائل، ول�سه�ل مأمور�ة تحص�ل ال��

مصلحة المساحة.
� ذلك،

� الصع�د وهو �شتغل ��
غاب المعلم غا�� نحو سنة ��

�عدها عاد إ� المحروسة، فلما قصد المعلم غا�� العود إ�
دار و�ان المتو�� إمارة دە محمد �ك الدف�� المحروسة، زوَّ
�
الصع�د حي�ئذ �كتاب منه لل�اشا �مدح ف�ه نصحه وسع�ه ��

فتح أبواب تحص�ل األموال للخ��نة، وابت�ارە ألش�اء ولحسا�ات
يتحصل منها مقادير وافرة من المال، فقا�له ال�اشا �الرضا وأث��

ح المعلم غا�� ع� محمد ع�� �اشا حفر قناة � يوم اق��
عل�ه، و��

� �حر الروم و�حر العرب، ول�نه لم ينفذ، برغم �ل ما فعله ب��
ا ل�ە ن��جة � المعلم غا�� إال أنه اتخذە �ات��

ال�اشا الوا�� ��
، �

� �ل ما طلب منه وقام ب�نف�ذە �ما ي����
لنجاحه ال�ب�� ��

� ة األعمال الحساب�ة ال�� ه �م�ا�� فقا�له �الرضا وأث�� عل�ه، وخصَّ
ابتكرها، ف�انت �دە فوق �د الجميع ح�� ح�ام األقال�م.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٣- 
� الحملة رضت اإلتاوات ع� التجار، وتم تجه��

ُ
ُحشد الجند، وف

� أغسطس ١٨١٣، أ�حر
الجد�دة، تحركت وع� رأسها الوا�� ��

�
ا �� من الس��س ع� ظهر سفينة ونزل �جدة، �ان وصوله س���

� المعن��ة، �عد معاناتهم من اله��مة رفع روح الجند المهل���
� �ادئ

� �عانون منها، قصد مكة �� والق�ظ والظروف الس�ئة ال��
األمر، وأدى مناسك الحج، و�ان قد حان م�قاتها، �عد أ�ام
� إنصات،

اجتمع مع ابنه طوسون �اشا وقوادە، استمع لهم ��
� ة، اهتم �التفاص�ل ال�� ة ق�ل ال�ب�� سأل ع� �ل األمور الصغ��

� المعارك وما حدث للحملة أثناء رحلة قدومه، من
جرت ��

�ف غالب، أو ر�ما شعر � ال��
ء من الشك �� �

الحد�ث خامرە ��
� األمر

ا �� � دد كث�� � معاونة الج�ش الم�ي، لم ي��
�� �

ا�� منه �ال��
� المحروسة، وقرر

واتخاذ القرار، اعتقله وأرسله ل�ح�س ��
�ف �ح�� بن مصادرة جميع أمواله، وأمر بتول�ة ابن أخ�ه ال��

ا له. �ور خلف�
� معاقلهم، قام بتوج�ه

�� � � ال�دا�ة قرر الهجوم ع� الوهابي��
��

طوسون �اشا ع� رأس خمسة آالف من المشاة، وألٍف من
� �انت الفرسان وستة من المدافع، لالس��الء ع� ُتَ�َ�ة، ال��
ح من الج��رة الع���ة إ� � � هالل، ق�ل أن ت�� ا لقب�لة ب�� موطن�
، واسمها �س�ة إ� وادي ُتَ�َ�ة الذي �متد � أق� المغرب العر��
من قمم ج�ال الحجاز ح�� أطراف صحراء نجد، �طول أر�عمائة
ك�لو م�� و�صب ف�ه العد�د من األود�ة والشعاب، و��

. موجودة من أ�ام الع� الجاه��
ب عليها طوسون �اشا ابن الوا�� الحصار، وقد �ان �حدها ��
ة، ومن من الشمال أرض من�سطة بها عدد من التالل الصغ��
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ق تالل الثغر، فأرض فس�حة من�سطة بها �عض التالل، ال��
ومن الغرب أرض من�سطة.

، � نصب الخ�ام و�عدادها للسك��
ق�� الجنود ل�اليهم األو� ��

ص�ت، وُجهزت، وأُعدت، خ�مة
ُ
� ن و�الطبع �انت أو� الخ�ام ال��

طوسون �اشا، �انت أ�عد خ�مة عن حدود المدينة، ه�ط الل�ل،
ان هنا وهناك، جثم الل�ل ع� المعسكر فغل�ه مت الن�� وأ��
السكون، سكون مطبق، ل�ن سكون ثق�ل الوطأة �ما ��

� �سبق العاصفة، جلس �عد األوقات الح�� �المجهول، وال��
ان، أمام إحدى خ�امهم، اشت� أحدهم الض�اط حول الن��
لقائدهم األع� رت�ة الذي �ان �دخن التبغ أثناء جلوسه معهم

: ً
قائ�

. �
- إن أقدام أغلب الجنود متقرحة من طول الم��

� هدوء:
رد عل�ه ��

- سنداو�ــها ب�عض األعشاب، ال �د أن يتحمل الجند ظروف
المعارك القاس�ة.

� النجوم:
د ��ە �� تنهد وهو ينفث دخانه وقد ��

ا �الغة، ل�نهم ال �عرفون ح�� اآلن، � محار�ونا جروح�
- س�عا��

. � � حاجة إ� جند �الجنود االس�شهادي��
نحن ��

استغرب الض�اط من ال�لمة، و�انوا أول مرة �سمعون بها ورد
: � �عضهم متعجب��

- جنود اس�شهاديون !!
� السماء والنجوم:

ود نظرە �� رد القائد وهو ما يزال ع� ��
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، �ان �
� الج�ش العثما��

ا �� � ف�لق �ان موجود� - ف�لق االس�شهادي��
اجع من أي هجوم إال والظفر قانونه عدم التقهقر، أو ال��
حل�فهم مهما �انت الظروف ومهما �ان الخصم، فإن عادوا

� قتلهم رفاقهم. مهزوم��
� الص�اح، لم �كن الفجر قد ب�غ عندما أطلقت إشارة الهجوم،

��
ا للهجوم، الفرسان يندفعون ع� اتخذ الجنود مواقعهم استعداد�
� الن�ل من الخصم، �عد قصف، صهوات ج�ادهم محاول��

� الصفوف، وكث��
و�طالق رصاص، رمال هائجة، واضطراب ��

ر�قت ع� رمال الصحراء، �عد كر وفر، واصطدام
�
من الدماء أ

مع التحام، ومحاوالت مستمرة ال تنقطع القتحام ُتَ�َ�ة، ودك
حصونها واقتحام أسوارها، �عد أ�ام ط��لة من المعارك
نهك الجنود وساءت حالتهم، نفذت مؤنهم، فرفع

�
والمناوشات، أ

ا، وتقهقر �جنودە وعاد للطائف، طوسون �اشا الحصار مضطر�
� �ما � أ�دي الوهابي��

�عد أن قام ب�حراق خ�امه ح�� ال تقع ��
� المرة األو�.

حدث ��
ا، � المعسكر �عد العودة جلس محمود أمام خ�مته واجم�

��
� الثق�لة، � الخ�ام �أنفاس الجنود المتعب�� امتألت الطرقات ب��
� ب�ثاقل و�طء وضعف، و�اآلهات

و�صوت موحش ألقدام تم��
� � ال عدَّ لها وال ح�، تناهت إ� مسامعه هتافات المصاب�� ال��

� واآلخر: «مااااء.. مااااء..»، ومنهم من �ان ��خ � الح�� تعلو ب��
.« .. �ا أ�� ا: «أ�� ا مناد��

�
أح�ان

وقف ع�دهللا ع� جانب الخ�مة لمشاهدة ظالل الجنود تتحرك
ب�طء وسط الظالم، سمع محمود �سأله، ونظرە شارد للسماء:

- �م �لغت خسائرنا؟
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� ح�ة وألم وهو �قول:
تنهد ��

�� - واضح أن أ��� من نصف عددنا قد مات، ذ�حوا أح�اء �سك��
ء األ��د أننا ُهزمنا ه��مه ساحقة. �

�ارد، ل�ن ال��
ا إ�اهم: ارتفع صوت من الخ�مة المجاورة ُمخاط��

- نحمد هللا ع� أننا ما زلنا ع� ق�د الح�اة.
� ضيق مما هم ف�ه، وقد امتأل حلقه �المرارة

فرد عل�ه ع�دهللا ��
وصدرە �الحزن:

ا. ا ف��ما حان أجلك غد� � � هذا كث��
- ال تأمل ��

ة، و�ل واحد منهم �خ�� أن ساد الصمت �عد ال�لمات األخ��
� الغد، ولم ينطق أحد ��لمة �عدها.

تكون نهايته ��
ع يزرع الخ�مة جيئة نهض محمد ع�� �اشا من رقدته، و��
ا، ع� السجادة المفروشة داخلها، جلس ع� منضدة وذها��
ع��ضة �عد أن أخذ مجموعة من األوراق من حقي�ة جلد�ة
جوارە، �انت ع�ارة عن �ضعة خرائط، منها خارطة لج��رة
� تدور فيها المعارك، الطعام جوارە ع� العرب، وللمواقع ال��
الص�ن�ة لم �لمسه، أطال النظر فيها وهو يراجع األما�ن المهمة
� � ال�� ، والموا�� � � براثن الوهابي�� � ي��د أن �قتنصها من ب�� ال��

�حتاج إ� الس�طرة عليها، أرسل أحد الجنود لمناداة طوسون
�اشا، و�عض� من قواد الج�ش، اجتمع بهم من جد�د، طال
�مون المواقع، �حددون مدى السهر ب�نهم، وهم يناقشون وُ�قَّ
رغبتهم واحت�اجهم ل�ل موقع أو م�ان ع� الخارطة، �عد أ�ام
عدت الحملة

�
قرر ال�اشا إرسال حملة أخرى إ� ميناء قنفذة، أ

� آخ��ن، وصلوا إ� الميناء، ها، وتحركت �عد يوم�� � وتم تجه��
و�عد معركة صال وجال فيها الجند، وأص�ب فيها ال�عض
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� دمائهم من جد�د، احتلوا الميناء،
�جراح، و�عد أن غرقوا ��

وس�طروا عل�ه، و�عد أن �لغوا الن� تركوا فيها حام�ة من ألف
� جندي. ومائ��

ا للحام�ة � رئ�س� ص�ت الخ�ام، وجهز القومندان الذي ُع��
ُ
ن

� هذا
خ�مته �الوسائد، واآلرائك، أعدها لتكون م�ان راحة له ��

ا من � خ� فيها �عض� الجو الحار الخانق �عد تلك المعارك ال��
ا من رفاقه وأصدقائه، وأص�ب فيها �جراح جنودە، و�عض�
� الص�اح،

� الل�ل، وقلق ��
وسحجات، وتعب، و�رهاق، تأرق ��

ا من الهدوء ظن أن هذا الميناء س�كون ملجأ له، لينال قسط�
ة. والراحة ولو لف��

� الص�اح ير�شف فنجان قهوته
�عد ثالثه أ�ام، ب�نما هو جالس ��

�عد أن تناول إفطارە، اقتحم عل�ه أحد الجند خلوته، فف�ع
وسقطت �عض من القهوة ع� صدرە، ولطخت مال�سه، فس�ه

وهو ��خ ف�ه:
- ك�ف تجرؤ ع� اقتحام الخ�مة هكذا دون إذن أيها األحمق.

ا والتوتر �عصف �ه: ارت�ك الجندي �أ��� مما هو، ونطق متلعثم�
ا ما حدث. � �ا موالي، ول�ن هناك ش�ئ�

- اعذر��
� غضب وهو �مسح مال�سه و�نفض عنها قطرات

رد عل�ه ��
القهوة:

� هكذا؟ هل هجم � الص�اح لتقتحم خ�م��
- ما الذي حدث ��

علينا الوهابيون؟
ا: رد متلعثم�

� منه ال�لدة..
� �ست�� - �ال أيها القومندان، ل�نه الب�� ال��
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ا: اعتدل واقف�
- ما �ه؟ هل جف فجأة؟��

- ال �ا س�دي، ل�ن الع��ان أخذوا الم�ان الذي �قع ف�ه الب��
وس�طروا عل�ه، وقطعوا عنا الم�اە.
ا�سعت عينا القومندان وهو �قول:

- س�طروا عل�ه؟�� ألم �كن عل�ه حراسة؟
- �ال �ا س�دي، لم �أمرنا أحد �ذك. 

- اللعنه عل��م، وع� هذە الحملة الشؤم الملعونة.
تحرك إ� جانب الخ�مة �� يرتدي مال�س القتال، أمسك
� جرا�ه

ها، أل�� أوامرە للجندي وهو �ضع س�فه �� بندقيته ُ�ِعدُّ
حول خ�ە:

- أ�لغ الجنود أن �ستعدوا، �جب أن نحرر ب�� الماء اليوم، ل�س
ها. لنا مصدر م�اە غ��

ا نفسه �عد أن ان�ف الجندي:
�
ثم تابع محدث

- لقد انتهت لحظات الراحة.
� ل�ستعدوا من جد�د � المقاتل�� ان�ف الجندي ي��� األوامر ب��
� خالل دقائق استعدت قوات الحام�ة

لمعركة جد�دة، و��
، اتخذوا مواقعهم، ورتبوا صفوفهم، وهجموا ًلمعركة تح��ر الب��
، فقد وجدوا مقاومة

ً
، ل�ن األمر لم �كن سه� ع� م�ان الب��

ا من الع��ان لم يتوقعوها، استمر القتال ل�ضعة أ�ام ح�� و�أس�
� أن يردوهم

ا �ل ما �ان لديهم من ماء، ونجح العرب �� نفذ تق����
ع� أعقابهم خا��ن.
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ا �عد معركة طاحنة
�
� الخ�مة منه�

سقط القومندان ع� فرشته ��
، نظر لسقف خ�مته ال � تح��ر الب��

فشل فيها من جد�د ��
�عرف ماذا �فعل، �شققت شفتاە، وتعفرت لحيته وشعر رأسه
تل عدد كب�� من الجند من أجل

ُ
برمال الصحراء وترابها، لقد ق

� ومم�ت، لم � ه�� � �جروح ما ب�� ، وأص�ب ال�ث�� من ال�اقي�� الب��
، وال المؤن أو ما �

�عد هناك س��ل لمعركٍة جد�دة، ال العدد �ك��
� لت�ل ر�قهم، اعتدل

� لهم من �ضع جرعات من الم�اە تك��
���

،
ً

ا، ثم نادى ع� أحد الجنود، فدخل مهرو� ع� فرشته جالس�
� حلقه:

� ضيق وهو �شعر �غصة ��
قال له القومندان ��

- أخ�� الجنود أن �ستعدوا للرح�ل، وأن �ساعدوا الجر� ع�
حل من هنا ونعود لجدة. التحرك، س��

- ألن نحاول من جد�د أيها القومندان؟
ا: هز رأسه ناف��

حل ق�ل أن - ال، لم �عد هناك مجاٌل لمحاولة جد�دة، س��
� هذە األرض

ا �� �قضوا ع� آخر رجل فينا، أو نموت عطش�
القاحلة.

� ط��ق عودته، وهو �علم
نظر القومندان إ� الشمس الغار�ة ��

أن العد�د من الرجال الذين أص�بوا �جروح اليوم س�حملون
صورة تلك السماء الشاح�ة معهم إ� العالم اآلخر.

� األرواح،
ة المتتال�ة، �� رغم �ل هذە الهزائم والخسائر ال�ب��

واألموال، والمؤن، والذخائر، إال أن ع��مة محمد ع�� �اشا لم
ا، ال تهزە شدائد ا صلد� � أمام �ل هذە الصعاب، �ان صل�� ت�ث��
ا وأرسله ل�تخدا األمور مهما عظمت، نادى �ات�ه وأعد مكت���
�
� المحروسة ليواف�ه �المدد والمؤن، و��

�ك الظ أوغ�� ��
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� التنف�ذ ع�
ع �� المحروسة تل�� كتخدا �ك األمر المكتوب و��

، استو� � م�� � ا ع� أمر الوا�� ع� أمالك المل�� الفور، استو� بناء�
عليها �القوة واإلج�ار، ل�نه حشد الناس للحرب �ط��قة التط�ع
� استكتاب أخالط من مغار�ة،

هذە المرة، �دأ كتخدا ��
�
، و�ان ضيق الحال ألمَّ �كث�� من الناس �� � وصعا�دة، وفالح��

� �عرضون أنفسهم، ُرت�ت أمور مع�شتهم، فذهبوا متطوع��
�
ا لل�اشا الوا�� ��

�
ا وعون الحملة الجد�دة، وتحركت لتكون مدد�

أرض ج��رة العرب، س�عة آالف من الجنود ومعهم س�عة آالف
ك�س من األموال.

وصل المدد إ� جدة، واستعد محمد ع�� �اشا للزحف والحرب
عدت الخطط وُرت�ت الصفوف والق�ادات، ُوزعت

�
من جد�د، أ

المهام، واستعد ال�ل للقتال، وللمرة الثالثة �ساند ملك الموت
� تلك األ�ام، وق�ض روح األم��

محمد ع�� �اشا، فنفذ أمر هللا ��
� اإلمارة نجله ع�دهللا، و�ان

سعود بن ع�دالع��ز، الذي خلفه ��
دد، ال �م�ل للحرب وغ�� ي�دو عل�ه أنه ضع�ف القلب شد�د ال��

�ارع فيها.
أرسل محمد ع�� �اشا عا�دين �ك ع� رأس حملة الحتالل
ع�� األ�صار،

ُ
� الط��ق �انت الشمس حارقة ت

وادي الزهران، ��
� السماء تخفف حدة

� سحا�ة ��
مسددة نحو الجنود، وال أمل ��

الشمس ولو ثواٍن، السماء منذ طل�ع الفجر خاو�ة من أي
سحاب، ل�ن من رحمة ر�ــهم بهم أنهم لم �لقوا هناك مقاومة
� قوة

ذكر، ل�ن الوهابيون عادوا للهجوم عليهم من جد�د ��
ُ
ت

اجع ح�� وهم ع� الخروج وال�� ومفاجأة لم يتوقعوها، وأج��
، وأق�لوا �جم�ع حاشدة ا أ��� ا وعتاد�

�
الطائف، ثم جمعوا قوات

�وا الحصار ع� الطائف؛ ح�ث �ان ع� القوات الم��ة، و��
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ا فيها، �لغت األن�اء محمد ع�� �اشا، فهب طوسون �اشا موجود�
ا وتمل�ه الخوف والقلق ع� مص�� ولدە، �ان من جلسته واقف�

�خ�� عل�ه مما هو ف�ه اآلن وما �عان�ه وما �مكن أن �عان�ه أ���
� �عة، قرر أن هذا

� عقله ��
تحت هذا الحصار، دارت األمور ��

، وأنه ال �د من � � الج�ش�� األمر لن �فلح �الصدام الم�ا�� ب��
 نحو الطائف، هناك وقف ع�

ً
�ن رج� الخداع، تحرك مع ع��

ب ع� الطائف، ج�ل عاٍل، �شاهد من موقعه الحصار الذي ��ُ
، عرض عل�ه أن �طلق � أمر رجاله فجاءوە برجل من الوهابي��

�احه ع� أن �حمل رسالة إ� ولدە طوسون �اشا مضمونها:
� قادم إل�ك، فاح�� والحق بنا فوق الج�ل».

«إ��
� الذي �قود ذهب الرجل �الرسالة حال وصوله إ� أم�� الوهابي��
: ً
� قل�ه الرعب، ونادى ع� قوادە وحدثهم قائ�

الحصار، فوقع ��
� الط��ق

ە أنه �� - إن محمد ع�� �اشا والد طوسون أرسل �خ��
ع� رأس ج�ش جرار، إن وصل هذا الج�ش ونحن هنا، سنقع
� المطرقة والسندان، وستكون نهاي�نا، سُنذبح �األغنام نحن ب��

� ذا�حيها. � المنتصف ب��
� وقعت �� ال��

نطق أحدهم:
- إن قواتنا ورجالنا لقادرون ع� الحرب والمقاومة، وسحق أي

. � �ه محمد ع��
ج�ش �أ��

ا: رد آخر غاض��
ا، حينها سنحارب - وماذا س�كون حالنا إذا �انوا �فوقوننا عدد�
، ونذبح � � حرب ع� جبهت��

، وسي�ش�ت ج�شنا �� � ع� الطرف��
�الخراف.

ً
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 منهم ي�دو عل�ه السن وهو �ع�ث �لحيته الب�ضاء:
ً

سأل رج�
ح علينا �ا أم�� أن ن�سحب أم ماذا؟ - أتق��

: رد األم��
- �ل أسأل�م المشورة؟

ك لحيته: رد عل�ه دون أن ي��
- وأنا أؤ�د اال�سحاب، فال ِق�ل لنا ب�ش��ت رجالنا ع� جبهات

� بهم إ� التهل�ة.
مختلفة، لن نض�� بهم ونل��

رفع آخر �دە وقال:
- وأنا مع هذا الرأي.

� م��د ومعارض، ح�� قرر األم�� العمل ارتفعت األصوات ما ب��
� �عة، ورفعوا

�الرأي األحوط وقرر اال�سحاب، فا�سحبوا ��
الحصار عن الطائف.

� جدة، وعمل ع� تدر�ب
� محمد ع�� �اشا وطوسون ��

���
ء � جو حار م��

الس�عة آالف جندي الذين أرسلهم كتخدا، ��
�العواصف الرمل�ة والق�ظ الشد�د، �انت ال��ــــح الحارة ال تنقطع
� تقوم سحا�ة غ�ار كث�فة � لح�� وتؤذي حنجرة الجنود، ومن ح��

ها ع� الخ�ام، تطيح ب�عضها وتعصف بهم. ِّ َ ��� �
تل��

� عامهم، تجددت الحرب، أرسل
�عد أن انتهت مراسم الحج ��

ا للزحف والهجوم محمد ع�� �اشا قواته إ� الطائف استعداد�
�ن ألف تحت ق�ادة � مقا�لتهم ع��

من جد�د، جمع الوهابيون ��
� �سل وت��ة، الت�� بهم محمد ع�� �اشا ف�صل بن سعود ب��
� � �سل الواقعة ب��

بنفسه ع� رأس أر�عة آالف من الجنود ��
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الطائف وت��ة، �دأت المعركة من جد�د ودارت عجلة الحرب
ان المعركة من الفجر ح�� المساء. � والته�ت ن�� � الف��ق�� ب��

ة، وقد �لغت الحرارة أوجها، تزاحمت أعداد � تمام الظه��
��

ا،
�
� �الدماء، والمتفصدين عرق � المخضب�� الجنود المهاجم��

� لألمام، �دورون، و�لهثون، ��خون مع دوي المدافع مندفع��
الهادرة، حركة أقدامهم تث�� الرمال من حولهم، تصاعد غ�ار
المعركة ح�� غ� رؤوسهم، أغ�� الرؤ�ة أمام أعينهم و�اد
� القتال،

ة ال �أس بها �� �ع�� أ�صارهم، محمود �ات لد�ه خ��
ا سحا�ة غ�ار تحت قدم�ه � ا، �ان يركض مث�� � أصبح خب��
� �عد أن خلع نعل�ه ل�كون أ��� خفة، وأ��� �عة، الحافيت��
ا، صدرە �علو

�
وجهه الدا�ن الذي قد لوحته الشمس �قطر عرق

اهة، �حمل و�ــه�ط، وهو ي�نفس و�ست�شق الهواء الالفح ���
� خفة غزال، و�قظة فهد، جوارە رفيق سالحه

سالحه و�تحرك ��
� القتال،

� ازد�اد مهارته وقوته ��
ع�دهللا الذي لم �ختلف عنه ��

 ال ُ�شقُّ له غ�ار �ما لو �ان أحد الجنود
ً

ا مقات� فأصبح جند��
� ط�لة ح�اته. النظامي��

ُهزم الوهابيون وقتل منهم ما �قرب من ستمائة فرد و�ش�ت
ال�اقون �عدما اجتاح الفرسان مشاتهم �الطوفان الهائج وأوقعوا
بهم الخسائر الفادحة وأنزلوا بهم اله��مة، لم يتوقف محمد
� زحفه فاحتل ت��ة

ع�� �اشا �عدما حصل ع� الن�، استمر ��
� �ان �القيها مع ج�شه من قلة ورن�ة و��شة، رغم المعاناة ال��
الطعام، وعندما سأله أحد قوادە ك�ف س�تدبرون أمر الطعام

: �عد النقص الشد�د ف�ه، رد عل�ه �عد تفك��
� األ�ام القادمة، وس�سهل

- ل�س أمامنا إال التمر والع�ش عل�ه ��
، وسأشاركهم الطعام �

� هذە األرا��
علينا الحصول عل�ه ��
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، ح�� يروا أن قائدهم ي�ناول من نفس طعامهم. بنف��
� رفع

و�الفعل �انت مشاركة الوا�� لجنودە الطعام ناجحة ��
روحهم المعن��ة، وشجعتهم ع� احتمال تناوله ط�لة هذە

ة. الف��
�عدها توجه للشا�� من جد�د، واحتل قنفذة، وأ��� فيها
حام�ة، وذهب منها إ� جدة، ومنها إ� مكة، ب�نما زحف
طوسون من المدينة إ� شمال نجد، �عد أن شجعته االنتصارات
� ت�عد عن المدينة نحو � زحفه ح�� الرس ال��

المتوال�ة، ف�لغ ��
� �م، تحركت الجنود للهجوم، ونطق أر�عمائة وخمسة وثالث��
� ا �أع� صوته �ما لو أن قائد الوهابي�� طوسون �اشا صارخ�

�سمعه:

�
ون من أي مادة ُخلق الجندي الم�ي� سأق�� - اليوم س��

عل��م اليوم، إذا لم �ستطع االس��الء ع� المدينة �الوثوب
عليها �الط�� الجارح، فس�ستو�� عليها من تحت األرض

. � �الثعاب��
� تقع ع� ط��ق الدرع�ة عاصمة واصل ط��قه ح�� الب�ب�ة ال��
� إم�ان�ة

، ل�ن �عد الوصول �ش�ك طوسون �اشا �� � الوهابي��
حدوث الن� �عد أن نقصت مؤنه وقل عدد جنودە، وألن
ا، ف�دت المعركة أمامه �امرأة ا وعتاد� القوات أمامه تفوقه عدد�
� ذراع�ه، ل�نها ترفض اإلذعان له، عص�ة، �حاول أن �طوقها ب��

اجتمع مع قوادە وقال لهم:
ا ع� - ال أعتقد أننا �أي حال من األحوال �مكننا أن ندبر هجوم�
ا، وعدة، وجنودنا طالهم التعب الدرع�ة، فهم �فوقوننا عدد�

واإلرهاق.
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� االجتماع رأسهم م��دين، ونطق أحد القواد:
هز َمن ��

ا قل�لة، ور�ما �عد أ�ام من المعركة لن �جد � لدينا أ�ض� - المؤن ال��
الجنود أي طعام.

�دا ع� صوت طوسون �اشا الضيق والحزن وهو �قول:
� �أنفسنا إ�

اجع واال�سحاب، فلن نل�� - ال مفر أمامنا من ال��
الموت واله��مة.

�عد االجتماع وال�شاور مع قوادە، أصدر قرارە �اال�سحاب
� اال�سحاب، وصله رسول من

ع �� والعودة للمدينة، وق�ل أن ���
األم�� ع�دهللا بن سعود، أمر �دخوله ع� الفور، دخل الرسول
وأل�� عليهم السالم والتح�ة، �عد أن جردوە من س�فه وسالحه

� الخارج ق�ل دخول خ�مة ال�اشا الصغ�� وقال:
��

- األم�� ع�دهللا بن سعود �عرض ع� ال�اشا الصلح والطاعة،
وحقن دماء جنودنا.

استغرب طوسون �اشا من الرسالة، ح�� ظن للحظة أنها
ا، ثم رد ُخدعة، كتم اندهاشته �داخله، وصمت لحظات مفكر�

� هدوء وث�ات:
��

ك إن رسالته قد وصلتنا، ل�ننا لن �ستطيع الرد عل�ه، - قل ألم��
. � أمر الصلح، إال �عد عرض األمر ع� ال�اشا الوا��

وال�ت ��
اجع واالن�اف، إال أن طوسون �اشا انح�� الرسول، وهم �ال��

: ً
عاجله قائ�

ا ح�� �صلنا الرد من �ن يوم� ك أننا سنمنحه هدنة ع�� - أخ�� أم��
. ال�اشا الوا��



162

� ع� مرافقهم، � الخ�ام استل�� الجند ع� فرشتهم، متكئ��
��

� األ�ام
�عد أن علموا �أمر الهدنة، واطمأنوا أن ال معركة ��

ا داخل الخ�مة، والحرارة ال تحتمل، القادمة، الجو �ان خانق�
فقال أحد الجنود:

ا و�رودة من داخل الخ�مة. طف�
�
� الخارج أ��� ل

- ال �د أن الجو ��
فرد آخر:

ون لنا �عض الماء نغ�سل أو ح�� ن�ل - الحرارة خانقة، أال �ح��
؟�

ً
وجوههنا قل��

رد عليهم محمود:
� �عة، ح��

� أمر الصلح ��
- ادعو هللا أن يرد الوا�� و��ت ��

ن�ت�� من هذا األمر ونعود لد�ارنا، ق�ل أن ي�ت�� ما لدينا من
، ب من �عدە، لقد مات منا ال�ث�� مخزون وال نجد ماًء لل��

ا. وأر�قت منا الدماء أنهار�
نطق ع�دهللا وهو شارد النظر:

� أر�قت فيها، تختلط - الناس س�تذكر المعركة وت�� الدماء ال��
ا، ح�� ذك��ات المعركة ا واحد� دماء القت� �لهم، وتصبح دم�
س�نت�� �موتنا، ولن يتذكر الناس أو التار�ــــخ إال الن� أو
اله��مة، �ل لن يتذكرونا نحن، ونحن من أ�� �الن� أو نحن من

� اله��مة.
�س�ب ��

� وصلت رسالة من محمد ع�� �اشا، وجاء طوسون �عد يوم��
ە ف�ه أنه اضطر للعودة ا من والدە �خ�� �اشا الرد مكت���
ا من الجند ا عظ�م� للمحروسة لشئون مهمة، وأنه ترك له عدد�
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تحت إمرة الخازندار، وأمرە �الزحف إ� الدرع�ة والقضاء عليهم
ا. نهائ��

ع� الفور أرسل طوسون �ستد�� الخازندار إ� مدينة الرس
ة الهدنة، و�عد ال�شاور، استقروا ع� قبول � ف��

ق�ل أن تنق��
وطهم �أن تحتل الصلح، أرسلوا إ� األم�� ع�دهللا بن سعود ��
الجيوش الم��ة الدرع�ة، وأن يرد ع�دهللا �ل ما أخذە
الوهابيون من الحجرة النب��ة من النفا�س والجواهر، وأن �أتمر
�أمر طوسون �اشا، وأن يؤمن س��ل الحج و�خضع لسلطة حا�م
�
المدينة، ع� أال يتم الصلح إال �عد عرضه ع� ال�اشا الوا�� ��

المحروسة و�قرارە.
ا إ� المحروسة، ل�عرض الصلح أرسل ع�دهللا بن سعود وفد�
، دخل الوفد ع� الوا�� فقا�لهم �األسد ع� ال�اشا الوا��
�
� ع��نه، و�عد عرضهم الصلح، رفضه ��

المنت� الجالس ��
� حدة:

ا وعال صوته وهو �قول �� شدة، ح�� أنه هب واقف�
- الوهابيون �جب أن �عاملوا معاملة الخوارج والعصاة.

أ� ع� هذا واحتد، ر�ما ألنه �ان ي��د أن ي�سط ق�ضته ع�
ا الج��رة الع���ة، دون أن �قاسمه فيها شخص ح�� ولو ظاه���
� الج��رة الع���ة، �ما صمم

 دون استقرار ح�مه ��
ً

ف�كون حائ�
فق من ق�ل، وأن �سلم

ُ
ع� أن يرد الوهابيون ما أخذوە �ما ات

سله إ� هم الدرع�ة إ� حا�م المدينة، ثم �ح�� بنفسه ل�� أم��
. األستانة ل�كون رهن أمر السلطان وال�اب العا��

وط المجحفة إ� األم�� ع�دهللا، وصلت هذە الطل�ات وال��
ا: وط وقال متعج�� طوى الورقة المكتوب فيها ال��
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؟� وأي نفا�س � لس�ف ال�اب العا��
� أن أسلم عن��

أي��د��
ء منها ح�� أردها. �

ي��دها؟� لم يبق لدي ��
وط، و�رفض أشار إ� �ات�ه، وأمالە برد يرفض ف�ه تلك ال��
� نائب عن محمد ع�� الذهاب إ� األستانة، و�عرض أن يتم تعي��

� الدرع�ة، وأن ُ�حدد الخراج �م�لغ معلوم يتعهد هو
�اشا ��
�أدائه.

أل�� محمد ع�� �اشا �الرسالة �عد أن وصلته، ع� طول ذراعه،
وأرسل ع� الفور يتوعدە �الحرب من جد�د.

فشلت مفاوضات الصلح، وتأهب الطرفان لمعركة طاحنة
جد�دة.

�
عاد محمود من الج��رة الع���ة إ� المحروسة، �عد ما أص�ب ��

ە أنه �ات �فضل الجند�ة آخر معاركه، ودع ع�دهللا الذي أخ��
� الج��رة ل�خوض

، وأنه س���� �� �
� األرا��

ع� الفالحة ��
ا وهو المعارك القادمة تحت را�ة إبراه�م �اشا، احتضنه مودع�

�قول:
ا من ح�اتك، مهما قد ت�دو الح�اة � للحرب مرة أخرى ه���

- ال تأ��
� الحرب وسط القت� والدماء أسوا مما

س�ئة، تأ�د أنها هنا ��
تظن.

عاد محمود مع طوسون �اشا، الذي قرر العودة �عد وصوله
� القاهرة، وما وقع منهم من

أن�اء عن تمرد الجنود األرناؤوط ��
سلب ونهب، ساروا من المدينة إ� ي�بع، ومنها ع�� ال�حر إ�
� الثامن

� الخامس من ذي الحجة، ��
الس��س، وصل القاهرة ��

عد لهم،
�
� استق�الهم احتفال عظ�م أ

من نوفم�� ١٨١٥، و�ان ��
� الشارع األعظم، وز�ن الناس حوان�تهم، وأعدوا

ُعلقت ال��نات ��
ً
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ة، � ك��
�ت المدافع �� � صعد إ� القلعة �� ، وح��

ً
ا حاف� موك��

ا وحراقات.
�
وشن�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٤- 
�عد انتهاء االحتفاالت �عودة طوسون �اشا وحملته من ج��رة
� �ان �قوم بها، فقد العرب، تابع محمد ع�� أشغاله الداخل�ة ال��
� تحقيق أحالمه، و�ان مما

�دأ من يوم اعتالء عرش الوال�ة ��
� ال�الد، عدم وجود ج�ش نظا��

� ال�دا�ة و�ث�� القالئل ��
يؤرقه ��

� ال�الد، ي�بع أوامر ق�ادته، و�عمل لصالحها وال يتمرد لتأخر
��

، � مرت�اته أو ألي س�ب �ان، ووجود الع��ان أو ال�دو الم����
� تك��ن الج�ش ع� الفور، ل�ن القالئل

أ�دى ن�ته ��
� ال�الد أول تول�ه الح�م لم �ساعدە

� �انت �� واالضطرا�ات ال��
�
� وت�ب�ت قدمه �� ع� ذلك، �عدها ا�شغل �حرو�ه مع الوهابي��

. ً
سدة الح�م، فعمد للتخلص من الع��ان أو�

لم �ألف أغلب�ة الع��ان ح�اة الح�� ح�� أوائل القرن التاسع
� م� �عد

، �ان تعدادهم �� ع�� مع �دا�ة ح�م محمد ع��
إحصاء الحمله الفر�ساو�ة لهم ستون قب�لة وصل عدد فرسانها
� تلتها، �انوا � السنوات ال��

ا �� � �ن ألف، ولم ي��دوا كث�� حوا�� ع��
، وان�ف � � حرب مستمرة مع الفالح��

� الصحراء ��
ي�نقلون ��

ٌ منهم إ� قطع الط��ق واالعتداء ع� القرى اآلمنة، وفرض كث��
، رأى محمد ع�� أنه من الح�مة أن يهادن � إتاوات ع� الفالح��
ف من قواە � � معارك �ست��

ًزعماء الق�ائل وال �دخل معهم ��
م بها ط��� � وقواته، فعقد االتفاقات معهم، ل�ن الق�ائل لم تل��
ونقضت هذە االتفاقات، فأدرك محمد ع�� أنه ال مناص من
أخذهم �القوة، فوجه نحو خ�امهم كتائب الفرسان فاضطروا
إ� اإلذعان واتفق زعماؤهم ع� الطاعة للوا�� وطلبوا الصلح،
�
فوافق محمد ع�� أن �صالحهم ع� أن �ق�م زعماؤهم ��

القاهرة، ل�كونوا رهائن عندە �ضمن بهم طاعتهم ووالء ق�ائلهم
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� إخالد الق�ائل ا� الهدوء
وأغدق عليهم الرواتب و�ذلك نجح ��

�
� أطراف ال�الد أرا��

دين �� والسكينة، ومنح ال�دو الم���
ائب ي�تفعون بها و�ستغلونها. �عدها شاسعة أعفاها من ال��
اجتذب محمد ع�� رؤساء العشائر من الع��ان وعرض عليهم أن
� سلك الج�ش أجورهم ع�

تدفع الحكومة لمن ي�تظم منهم ��
� �ل منهم �فرسه و�ندقيته، فلبوا الدعوة واندمجوا

ط أن �أ�� ��
� �ل حرو�ه، ح�� إن إبراه�م

كوا معه �� � ج�ش م�، واش��
��

�اشا اتخذ منهم حرسه الخاص �عد ذلك.
� نفس الوقت عمد محمد ع�� إ� إ�شاء المدارس العل�ا

��
� ال�الد، أن �مد

�األزهر، ولم �حاول مع �دا�ة تط��رە للتعل�م ��
كه �ما �ان ع� نظامه القد�م، �د اإلصالح إ� داخل األزهر ف��
ر�ما لخش�ته سخط العلماء إذا هو عارض نظام التعل�م ف�ه أو
أقدم ع� إصالحه وجعله �ساير حركة التقدم العل�� الحد�ث
ف�قوموا ضدە و�ساندهم الناس عل�ه، وتكون فرصة لل�اب
� ذلك؛ لذلك

العا�� ليتخلصوا منه، أو لعله لم تكن له الرغ�ة ��
وجه محمد ع�� اهتمامه إ� المدارس النظام�ة، وجعل من
� الخارج، ل�نه اختار

ا لل�عثات العلم�ة �� ا أساس�� طالبها مصدر�
� أ�شأها من ق�ل من رجال األزهر من طل�ة المدارس العال�ة ال��
� أوفدها إ� أورو�ا، �ما ا من أعضاء ال�عثات العلم�ة ال�� � كث��
� اللغة الع���ة لتنقيح وتهذ�ب

�� � اختار منهم �عض المتضلع��
ها، � الطب وال��اض�ات وغ��

جمة للغة الع���ة �� ال�تب الم��
وطائفة أخرى لتصحيح ال�تب عند ط�عها.

ا مع تضاؤل نفوذ مشايخ العلماء، وضعف امن� � �ان ذلك م��
هي�تهم، وانحالل زعامتهم لعامة الشعب، �عد ت�مرهم مع الوا��

ضد الس�د عمر مكرم، و�قصائه من المحروسة، فصاروا مجرد



168

، �ف�ع إليهم عند أت�اع له، �عد أن �انوا موئل الشعب األخ��
وق�ع الملمات، اخت�� أثرهم ع� س�اسة الدولة الم��ة و�دارة
ام شئونها ولم �عد لهم رأي فيها، ولم يبق لهم إال قل�ل من االح��
دى مع الوقت ن��جة ان�سابهم للدين واألزهر، استمر وضعهم ي��
�
طول السنوات التال�ة، ح�� إن إبراه�م �اشا �عد انتصاراته ��

حروب الوهاب�ة وعودته، استق�ل العلماء الذين جاءوا لتهن�ته
ام الالئق، فلما ذهبوا للسالم ع� مضض، ولم �قا�لهم �االح��
� ديوانه لم �قم لهم ولم يرد عليهم

وأق�لوا عل�ه، وهو جالس ��
ا ولم � خجل و�حراج يهنئونه �عودته سالم�

السالم، فجلسوا ��
�جبهم هو ��لمة وال ب�شارة.

� أحد األ�ام طلب أحد من العامة مقا�لة محمد ع�� �اشا وهو
��

� � قلعته، يتابع أمور الدولة، و�راجع مع مح�س�ه األموال ال��
��

ا � مقا�لته، دخل الرجل عل�ه و�ان ز�ه �س�ط�
حصلها، فلم �مانع ��

ال ي�دو عل�ه أنه من أغن�اء المحروسة أو عل�ة القوم، ولم ُ�سمع
�ه من ق�ل، استغرب الوا�� لما قدم الرجل له نفسه، �اسم
�
� عجوة، ضحك الوا�� وجلج صوت ضحكته �� � شل�� حس��

أر�ان القاعة، فقد �ان أول مرة �سمع �اسم كهذا، لم �ضطرب
اجع من ضحك الوا�� ع� لق�ه، ل�نه تابع �عد أن الرجل ولم ي��

سكت الوا�� وأمرە �المتا�عة وقال:
، فقد ، ما تفتق عنه عق�� - جئت أعرض عل�ك �ا جناب الوا��

ب األرز وت�ي�ضه. عت آلة ل�� اخ��
ا�سعت عينا الوا�� غ�� مصدق، أن أحد أبناء هذە ال�لد �مكنه
� عجوة ح�� ومعه نموذج� لما ا، ل�ن حس�� ع ش�ئ� أن �خ��
حها لمحمد ع�� �اشا الذي أعجب �ما قدمه ع، وقدمها و�� اخ��

الرجل له وقال:
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� أوالد م� نجا�ة وقا�ل�ة للمعارف.
- إن ��

ك�ب � عجوة �م�افأة، وأمرە ب�� أنعم ال�اشا الوا�� ع� حس��
� رش�د، وأمر وزرائه وموظف�ه

� دم�اط، وأخرى ��
واحدة ��

� إ�شاء مدرسة للهندسة،
ع ع� الفور �� �مساعدته، �عدها ��

فأمر ب�ناء مدرسة �حوش ال�ا�ا �القلعة، وجمع فيها ما �قرب
� الذين فيهم قا�ل�ة للتعل�م، ا من أبناء الم���� � شخص� من ثمان��
� لهم حسن ا، وع��

�
مع مجموعة من ممال�كه، يتعلمون فيها مجان

ا، �المشاركة مع روح أفندي المعروف �الدرو�ش الموص�� معلم�
ا من ، واجتلب عدد� �

الدين أفندي وهو رجل رو�� عثما��
� من أورو�ا، وجهز الطل�ة �مجموعة من آالت هندس�ة المعلم��
متنوعة، وسم�ت المدرسة �المهندسخانة، يتجمعون الطالب
لون من القلعة � ة، ثم ي�� فيها للدراسة �ل ص�اح ح�� الظه��
ا إ� الخالء لتعلم � �عض األ�ام �خرجون مع�

لبيوتهم، و��
� وق�اساتها �األقصاب.

مساحات األرا��
ومن حسن تعامل محمد ع�� �اشا معهم، أنه جعل ل�ل واحد
� آخر السنة، و�ان �منح الفقراء منهم

منهم شه��ة وكسوة ��
� أقرانه، فال �شعر أنه ا ح�� �كون مظهرە الئق ب�� ال�سوة م�كر�

ا وسط زمالئه.
�
فق�� أو أقل شأن

ة �لف محمد ع�� �اشا ابنه طوسون �اشا �عد � تلك الف��
��

� بتو�� ق�ادة الفرق الم�لفة عودته من ح��ه مع الوهابي��
�المرا�طة ع� ف�ع رش�د، و�ان ذلك إثر تخط�ط من ال�اشا
ا عن المحروسة �عد � أنحاء ال�الد �ع�د�

الوا�� بتوز�ــــع الجنود ��
التمرد والعص�ان الذي افتعلوە من ق�ل، اتخذ طوسون �اشا
ة � هناك �عد ف��

� برن�ال �القرب من رش�د، وتو��
معسكرە ��

، عقب إصابته �مرض غ��ب ة من ذها�ه، وهو �عُد صغ�� قص��
ُ
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قلت جثته ع� مركب ن�ل�ة
ُ
� ساعات معدودة، ن

ق�� عل�ه ��
ا ع� ا شد�د�

�
، حزن أبوە حزن � مقابر اإلمام الشاف��

ودفن ��
ا ولما �ان عل�ه من وفاته، وحزن معه الناس لوفاة ولدە شا��

. � شجاعة وكرم �الم����
ة �س�طة، استق�ل محمد ع�� �اشا �اإلسكندر�ة �عد الوفاة �ف��
ظم الخاصة بزراعة الطل�ة الذين أرسلهم من ق�ل لتعلم النُّ
ها من � استح�� � ال�� أشجار العنب والتوت والل�مون والت��
ة سا�قة، تقدم إل�ه أحد الطل�ه �د� يوسف � ف��

األستانة ��
ا من الفا�هة الجد�دة وعرضها عل�ه، أعجب أفندي �حمل ط�ق�

� م� فأجاب:
�طعمها وسأل الطالب ما اسمها ��

- �سميها طوسون �اشا.
ا ا شد�د� لم يتوقع ال�اشا هذا الرد، هاجت عل�ه أحزانه، وتأثر تأثر�
� اختنقت  �ستجمع أنفاسه ال��

ً
من هذە المجاملة، صمت قل��

� صدرە، ثم قال:
��

ا س�سميها يوسف أفندي. - حسن�
وة �الدقهل�ة ليوسف � ن��

وأمر ع� الفور أن تخصص أرا��
ف عليها بنفسه. رعها و��� � أفندي ل��

� ال�الد وعودة الذين أرسلهم محمد
�الرغم من تط��ر الزراعة ��

ع�� �اشا لل�عثات من الخارج �عد أن درسوا أسال�ب جد�دة
� �فرضها واالحت�ار الذي تقوم �ه ائب ال�� للزراعة، إال أن مع ال��
� حالة تع�سة، ف��ادة الحاصالت

الدولة �ات الفالحون ��
الزراع�ة و�قامة العمران لم ي��عها تحسن حالة الفالح �ل ساءت
�ن منهم إ� الهجرة من قراهم، فخ��ت لدرجة اضطرار ال�ث��
قرى عد�دة �س�ب ذلك، اضطرت محمد ع�� إلصدار أوامرە
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المشددة برج�ع الذين هاجروا إ� قراهم، وتهد�د من لم يرجع
�أشد أنواع العقاب.

�
� �عد انتظامهم �� تكونت ط�قة جد�دة من العمال الفني��

سانة ال�ح��ة � أ�شأها محمد ع�� �ال�� ى ال�� المصانع ال���
والح���ة والفاب��قات، و�الرغم من ازد�اد حجم التجارة فإن
الناتج �ان �عود ع� الحكومة وع� الوسطاء من الفرنج الذين
�انوا ي��ادلون مع الحكومة حركة التجارة الخارج�ة؛ لذلك
وات نت ز�ادة حاصالت م� وتجارتها الخارج�ة بتضاؤل ال�� اق��
� الحاصالت سوى

الشخص�ة، ولم ي�تفع من هذە ال��ادة ��
ا ألقطان القطر

�
� ا�سعت تجارتها وصارت سوق اإلسكندر�ة ال��

� القاهرة ودم�اط
الم�ي وحاصالته، أما المحالت التجار�ة ��

ورش�د فقد ه�ط عددها عما �انت عل�ه من ق�ل.
�ان محمد ع�� �اشا قد أمر �حفر ترعة المحمود�ة �عد تول�ه
� ال�الد، لت�دأ من الن�ل قرب ق��ة العطف لتصل م�اە

الح�م ��
ا ا مائ�� ة، ول�صبح هناك ممر� الن�ل لإلسكندر�ة ع�� ال�ح��
�د رقعة � � اإلسكندر�ة ونهر الن�ل، ول�� للمرا�ب التجار�ة ب��
� ال�الد، �ان قد عهد بتصم�م حفر ترعة

� الزراع�ة ��
األرا��

�
، ل�ن �� المحمود�ة ا� المسيو كوست وهو مهندس فر���
� العمال. أب��ل ١٨١٩، توقف العمل �س�ب ان�شار الطاعون ب��

� ح�م م�، وتذكر
� عام ١٨٢٠ استقرت أمور الوا�� �لها ��

��
� قوله، المسيو ليون الذي �ان �جالسه أثناء إقامته عند شور���
يتحدث معه و�تعلم منه، فأرسل من ي�حث عنه لمعرفة ما آل
� ت�بع أخ�ار مسيو ليون وعلم أنه

إل�ه أمرە، ونجح من أرسله ��
عاد إ� مرس�ل�ا، مسقط رأسه، فكتب إل�ه رسالة ألحَّ عل�ه فيها
ء ل��ارته ع� ضفاف الن�ل، فأجاب المسيو ليون �قبول � �الم��
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الدعوة، ل�ن هذە المرة لم يتوافق معه ملك الموت، فمر �مسيو
� نفس اليوم الذي �ان عينه لسفرە، �لغ محمد ع�� الخ��

ليون ��
 �كتاب تع��ة �ليغ، وأرسل معها

المؤلم و�عث إ� أخت المتو��َّ
افه �جم�ل أخيها عل�ه. ا الع�� هد�ة ثمينة فاخرة إظهار�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٥- 
�ة زوجة أب�ه،

ُ
عاد محمود إ� ب�ته، استق�لته جم�لة أمه مع رق

واستق�له شارعه �االحتفال، واألفراح، المته أمه ع� طول
ل كفيها، أعاد فتح فراقه، فوعدها أال �فارقها مرة أخرى وهو ُ�ق�ِّ
تها األو�، �أنه ورشة والدە، اهتم بها وأعاد �شاطها إ� س��
� ظلت فيها الورشة مغلقة، عاد �حاول تع��ض السنوات ال��
ح الصدر لمستقرە األول، روحه المتقل�ة النافرة هدأت، م���
وشعر براحة التائه الذي عاد إ� دارە، ولم تكن أمه وزوجة أب�ه
� انتظارە، ل�� جارتهم األرملة �انت ع�

وحدهما من �انا ��
� ة غ�ا�ه، مستأ�سة �ذكرى الل�ا�� ال�� شوق له، انتظرته ط�لة ف��

��ة ب�تها �ل ل�لة �عد عودته، � م��
قضتها معه، وانتظرته ��

� ل�لة وهو عائد
تحاول أن تناد�ه دون أن تلفت ان��اە أحد، و��

�
� مضجعها، �انت ل�� ��

من ورشته، �عد أن غا�ت الشمس ��
انتظارە وراء �اب دارها الُمَواَرب، انتهزت فرصة مرورە أمام �ابها،
� �عة ق�ل أن

وجذبته من ذراعه للداخل وأغلقت ال�اب ��
� صدرە تحتضنه، وتدفن شوقها إل�ه،

�لمحها أحد، ارتمت ��
ت ع� مالذها �عد عذاب، دفنت رأسها � صحراء ع��

كتائهة ��
� �ما حدث، إال � ضلوعه تحت�� �دقات قل�ه، ورغم أنه فو�� ب��
فَّ �دە حول

�
أن هذا لم �منعه �عد تردد دام للحظات، أن �ل

� رفق وشوق، �مرر �دە ع� شعرها، و���ت
جسدها، و�ضمها ��

� ذراع�ه ت��� وت�تحب، �شعر � ب�� � حن�ة ع� كتفها، و�� ته��
��

� رفق وجلسا ع� أر�كة
� جن�اتها، جذبها �� �قلبها ي�تفض ب��

ق���ة، و�� ما زالت تحتضنه، كطفل �خ�� أن �فقد أمه وسط
الزحام، نطقت �صوت �غل�ه الشوق والنح�ب، وأنفاسها ت�سارع
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�
ع مصحوب �ال��اء، وعضالت صدرها تختلج �� � عنف متقطِّ

��
قوة:

� انتظارك.
ا، ط�لة هذە السنوات وأنا �� � - اشتقت إل�ك كث��

� رفق ورأسها ما زال ع� صدرە:
نطق ��

ا. - وأنا أ�ض�
� تخوف:

ان��ه عقله لحظة، تلفت فيها حوله وسأل ��
- أين حماتك؟ أل�ست هنا؟

: ً
ردت وقد �دأ صوتها يهدأ قل��

- لقد ماتت منذ �ضعة أشهر ق�ل وصولك، ومن يومها وأنا
أع�ش وحدي.

� عي��ه، و�� تتحسس ذقنه �أصا�عها:
رفعت رأسها تنظر ��

�
، فضلُت أن أ�ون هنا، �� - رفضت أن أعود إ� دار أه��

انتظارك.
� شفتيها، امتصتهما كنحلة تمتص رح�قها، التقمت شفت�ه ب��
� صدرها، لم

� وجن��ه ورقبته، جذ�ت رأسه تدفنه ��
ق�لته ��

� شوق لحضن امرأة �شعرە �الح�اة من جد�د،
�قاوم، �ان ��

فتحت أزرار قم�صها، وجذ�ت رأسه إليها، أحاطته �ذراعيها،
و�� تمسك رأسه من الخلف تداعب شعر رأسه وتجذ�ه أ���

� ناح�ة نهده�ا المستدي��ن �التفاحة الطازجة، مرر شفت�ه ب��
نهديها وهو �عت� خ�ها �ذراع�ه، ح�� �دا منها تأوهات
� ظهرە، �عد أن أدخلت كفيها من

خف�فة، أ�ش�ت أظافرها ��
� خفة امرأة محنكة، نهضت

تحت قم�صه، ثم نزعته عنه ��
� لحظات،

� �عة، تعرت أمامه ��
وخلعت عن نفسها مال�سها ��
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�ن، حلمتاها مرتفعتان � الع��
ا، كفتاة �� جسدها ما يزال مشدود�

، وث��ات جسمها تدعو الصائم لإلفطار، قوامها � � شهيت�� ك���بت��
ه من جد�د، سحبته من الممشوق وجسمها الملفوف خل�ا ل�َّ
�دە ودخلت �ه إ� غرفتها، وعي��ه ال تفارق مؤخرتها الب�ضاء
ا، ��ادا ا و�سار� اقص �مين� � خفة ودالل، ت��

� تتحرك أمامه �� ال��
� عنف و�دە

� قوة، ق�لها ��
�قتالن من ي��هما، جذبها إل�ه ��

� قوة، وعيناە ال
� ذراع�ه �� تعت� مؤخرتها الممتلئة، حملها ب��

ه �ذراعيها تفارق عيناها، أراحها ع� ال��ر، وأحاطت �� رأسَّ
� قوة

ل شفت�ه من جد�د و�� تحتضنه �� وجذبته إليها تق�ِّ
لها �شغف، تركته � قلبها، ق�َّ

� ضلوعها و�� تحاول أن تدفنه ب��
�فعل بها ما ي��د، داعب حلمتيها، مرر فاهه ع� رقبتها،
، أف�غ تعب وتوتر السنوات � وصدرها، و�طنها، وفخذيها الط��ت��
� ق�ظ صحراء لعينة، وحرب ال هوادة فيها، ع�

� عاشها �� ال��
�
� ذراع�ه �� جسدها النا�ض �الح�اة والشوق والحب، تقل�ت ب��

� ش�كة ص�اد، طالت لحظات
ة، كسمكة �� مهارة امرأة خب��

� العشق ب�نهما ح�� ارتوت وانطفأت، هدأت العواصف ال��
�انت تختلج جن�اتهما، أراح محمود رأسه للخلف ع� ال��ر
� قوة، ووضعت ل�� رأسها ع�

� ت�سارع �� �لتقط أنفاسه ال��
ات صدرە الخف�ف � حب وحنان، تداعب شع��

صدرە تق�له ��
� �انت ان ال�� ة، �عد أن هدأت الن�� � �أصا�عها الناعمة المكت��
احت مستلق�ة �جان�ه، ق�لته ع� � جسدها، حينها اس��

�ستعر ��
هما لم

َّ
� �ق�الته: «أح�ك» و�أن خدە و�� تهمس �شفتيها الرطبت��

قا لسنوات. �ف��
لم تمض دقائق من الُهدنة ح�� صعدت �شفاهها من جد�د
� قوة، و�أول ل�لة ب�نهما من سنوات، يوم أن

تق�ل شفت�ه ��
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نزعت عنها رداء حدادها، اعتلته، وأدارت �� المعركة هذە المرة.
ا ت�تظرە جوار �ابها، تكررت اللقاءات ب�نهما، �انت دائم�
ا �لتحفان

�
� جح�م من الق�ل، وأح�ان

ا لحظات ��
�
�ختلسان أح�ان

ب�عضهما ال�عض، جسدان عار�ان ال �فصلهما عن �عضهما
ء، عروق ملتصقة ب�عضها، والجلد �حتك �الجلد ��اد يومض �

��
ا، شفتاها المرتجفة تلتصق �شفت�ه، �غي�ان �عقلهما عن ر� ��
الوجود، ال �شعران �ما �دور حولهما، الحرارة المن�عثة من
ء وهو �

جسديهما �اف�ة لُ�شعل الم�ان من حولهما، ��� �ل ��
� ج��رة العرب، لم �فكر

� ذراعيها، ��� أ�ام القتل والحرب �� ب��
ا
�
ء، �انت أح�ان �

� أحضانها، تنا� �ل �� ء وهو غارق ب�� �
�� �

��
�
أصوات المدافع و�خات الجنود المتألمة تعلو وتتصاعد ��

جة �أصوات تأوهاتها وق�التهما تك� صمت األش�اء � عقله، مم��
المح�طة بهما.

� ته ف�ه أنها �شكو من مغص� شد�د، ي�تابها ب�� ح�� أ�� يوم أخ��
تها من العطار لم تنفع � أح�� ، وأن األعشاب ال�� � � والح�� الح��
معها، أو تهدأ من وجعها، اتفق معها أن �ذهب بها إ� الطب�ب
ا من المارستان - أو المورستان �ما الفر��� الذي �ع�ش ق����
ة وال�شمك، ، �عد أن ترتدي الح�� � اليوم التا��

�لفظها العامة - ��
ها � ال�دا�ة، ل�نه أخ��

ح�� ال �عرفها أحد لو رأها معه، تخوفت ��
أن الطب�ب ال �عمل �المارستان ول�نه �سكن جوارە فقط، وهو
� ال�الد ولم �غادرها مع رح�ل

� المحروسة، استقر ��
معروف ��

� انتظارها جوار
� الم�عاد الذي اتفقا عل�ه، �ان ��

، و�� � الفر�ساو���
قوق�ة �مئذنته العال�ة وقبتة الجم�لة المزخرفة، مسجد ال��
�ــــح �ــــح ومسجد السلطان قالوون، ال�� سارت خلفه ح�� ��
� المسجد، �ــــح إ� �م�� ، وال�� والمسجد �كونان الجزء األما��
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و��نهما ممر هو المدخل العام الذي �قود إ� المارستان، أمام
الممر من الناح�ة األخرى �ان الطب�ب �سكن و�ستق�ل مرضاە،
، إال أن تحرجت ل�� أن تكشف عن جسدها أمام الفر���
� �ساعدە محمود طمأنها لوجودە، ووجود زوجة الطب�ب ال��
وتعمل ممرضة معه، وذكرها �األلم الذي تعان�ه، وأن ما من
� صع��ة �مساعدة

س��ل آخر لعالجه، كشف عليها الفر��� ��
هم أنه سُ�سكن األلم  من الدواء وهو �خ��

ً
زوجته، أعطاها قل��

، وقال لمحمود �ع���ته الرك�كة، إن تكرر األلم وزاد، فمن
ً

قل��
الممكن أن تحتاج إ� عمل�ة، فهو �ش��ه أن تكون مصا�ه
ول مع الدواء، � ا ف�� � الم�ان األعور، ر�ما �كون �س�ط�

�التهاب ��
أو �ستمر فتحتاج إ� إجراء عمل�ة.

ة وهو �مرر  معها، نامت جوارە كطفلة صغ��
ً

ل�لتها سهر قل��
سل ع� كتفيها �ل�ل شتاء، �دە ع� شعرها األسود المس��
� مالمحها الجم�لة النائمة �أنه

تا�عها ب��ە وحدقت�ه تتفرسان ��
أول مرة يراها، شعرها األسود م�ع�� ع� ظهرها، وأطرافه ت�اد
ات تغ�� وجهها، وأطال ب من مؤخرتها، أزاح �عض شع�� تق��
� معها شهوته؟� النظر ف�ه، هل �حبها؟� أم �� مجرد امرأة �ط��
ە الطب�ب الفر��� أنها من الممكن أن � أخ�� لقد شعر �قلق ح��
تحتاج لعمل�ة، ال أحد ينجو من هذا الن�ع من العمل�ات

ها أن الطب�ب س�شق لها �طنها، أخ�� �سهولة، �الطبع لم �خ��
ا مع الدواء، ل�ن ماذا ول نهائ�� � ها أن األلم س�� عنها األمر وأخ��
س�فعل إن زاد األلم واحتاجت �الفعل لتدخل الطب�ب، حينها
� احت�اج لها جوارە، ل�س مجرد احت�اج لجسدها

فقط شعر أنه ��
� ح�اته، �� أول امرأة شعر بها تقتحم

فقط، �ل لوجودها ��
� اش��اق لها، لم ي�سها من ق�ل مع

قل�ه، وأول امرأة �شعر أنه ��
�
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خ��ات، ولم ي�سها �عد غي�ته سنوات،
�
أن له ل�ا�� مع �ساء أ

، ر�ما �
� قل�ه شوق خ��

� التقاها من جد�د، أحس أن لها �� ح��
ا، زاد �ق��ــها منه، واختلط �الخوف ضع�ف، ل�نه �ان موجود�

عليها �عد أن علم بتعبها.
ب من خدها وطبع ق�لة حان�ة ط��لة ع� خدها األ�من، اق��
� نعومة، ثم

� خمول واب�سمت له ��
فتحت ع� أثرها عي�يها ��

� النوم من جد�د وهو �مسح �كفه ع� رأسها، نهض
سقطت ��

من جوارها وأل�� عليها الغطاء، ارتدى مال�سه وان�ف.
وجها؟� هل �خ�� أمه �ما � �ات ل�لته ع� ��رە �فكر، هل ي��
وجها؟� وماذا � ها فقط أنه ي��د أن ي�� جرى ب�نهما؟� أم �خ��
وج من امرأة � ها أنه ي��د أن ي�� � �خ�� س�كون رد فعلها ح��

ملة؟ م��
، دق ع� �اب ل��، والشمس لم تكد ت�لغ � مساء اليوم التا��

��
مغ��ــها �عد، فتحت له وعالمات االستغراب تمأل وجهها، تلفتت
ون ناس ما زالوا �س��

�
� الط��ق، فوجدت �ضع أ

حولها تنظر َمن ��
� �عة ح�� �دخل دون أن �شعر �ه

ف�ه، تحركت للخلف ��
� هدوء:

ا ع� ال�اب، وسألها �� أحد، ل�نه ظل واقف�
؟ � وجي�� � - أت��

� دهشة ممزوجة �ف�ح و�� تغلقه �كفها، اغرورقت
ا�سع فاها ��

عيناها �دم�ع، لم تعرف لحالوتها طعم من ق�ل، �ادت أن
�سقط مغش�ة عليها، أحست أن األرض تدور بها، مد محمود

: ً
�دە �سندها، قائ�

- أرجو�� ال �سق�� اآلن، الناس حولنا.
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تمال�ت نفسها، وسندت �جسدها ع� ال�اب، و�� تقول
�صوت مخنوق من دموعها:

- لن أسقط وأنا معك.
ا: رد مب�سم�

� �ِك؟ � أنِك موافقة ع� زوا�� - هذا �ع��
� لهفة:

أجا�ت ��
� �ك. - �ل أوافق ع� زوا��

ولوال أنهما �انا ع� �اب الدار والناس من حولهما، أللقت
� � قوة واعت�ها ب��

� سعادة، والحتضنها ��
� ذراع�ه �� نفسها ب��

، � � العين��
ساعد�ه، ل�نهما صمتا، وامتنعا عن ال�الم، والصمت ��

. � هو �خة المحب��
عاد إ� الب�ت، وأثناء تناول العشاء مع أمه ورق�ة زوجة أب�ه،

� تردد:
نطق ��

- لقد قررت أن أتزوج.
ت�ادلت الس�دتان النظرات، وا�سعت اب�ساماتهما، وقالت أمه:

ا � �ك، وتح�� �� أحفاد� فرح��
ُ
ا �ا محمود قررت أن ت � - أخ��

أحملهم ق�ل أن أموت.
� سعادة:

نطقت رق�ة ��
زغرط لك اآلن �ا

�
� تعلمت الزغار�ط من ق�ل، ح�� أ - ليت��

وك، عروستك عندي أنا، ب�ت الشيخ… محمود، ألف م��
� لطف:

قاطعها محمود ��
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- أنا أعلم أنِك ستختاري �� أجمل الفت�ات وأحسنهم، ول�ن قد
وقع اخت�اري ع� إحداهن.

� لهفة:
نطقت أمه ��

� من �� وسأخطبها لك الل�لة.
�� - أخ��

تردد محمود وهلة، ثم حسم أمرە وقال:
ل��، جارتنا ل��.

� ج�ع:
�ت أمه �دها ع� صدرها و�� تقول �� ��

- ل�� أرملة محروس؟��
وتا�عت زوجة أب�ه القول:

ا؟�� ا أ�ض� وج أرملة، وأ��� منك سن� � � ح�� ت�� - هل عل�ك ندر �ا ب��
� صوت �دا �حمل رنة

وضع اللقمة من �دە ع� الط�ل�ة وقال ��
غضب:

- هذا ال �عيبها، أنتما االث�تان أرملتان، ال أعتقد أن هذا �عي��ما
. � ء مش�� �

أو �ص�ب سمعت�ما ���
� محاولة

ساد الصمت لحظات، ثم قطعته أمه و�� تقول ��
لتهدئته ومراجعته عما �فكر ف�ه:

� أزوجك من - ل�� جم�لة، ول�ن ال��ارى كث�� وأجمل منها، دع��
�كر تف�ح بها وتكون أنت أول �ختها.

تا�عت ُرق�ة م�ملة:

�
� الرا�حة والجا�ة، وتركت ��

- ر�ما أغواك جمالها وليونتها ��
ة تمتعك ول مع زوجة أخرى �كر صغ�� � نفسك رغ�ة إليها، س��

وتتمتع بها.
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ا وهو �قول: نهض محمود واقف�
� ن��ت، - لقد حسمت أمري �الفعل، ال أر�د أن أغض��ما ول���
� أو أتزوج وأبتعد عن�ما، أر�د وال أر�د أن أتزوج وأنتما غ�� راض�ت��

ها لتع�ش معنا هنا. أن أتزوجها وأح��

�
تركهما وان�ف إ� غرفته، وتركهما ي��ادالن النظرات وهما ��

ا ، خصوص� ة من أمرهما، �انا ي�تظران هذا اليوم �فارغ الص�� ح��
� السن، �ل

ە �� ملة، تك�� مه، ل�نه فاجأهما �اخت�ارە المرأة م��
�
أ

ا يرتب ك�ف يت�ف إن
�
ا ال تنجب، �ات ل�لته متأرق وعاقر أ�ض�

� دار زوجها
وج ل�� و�ع�ش معها �� � ا ع� رفضهما، هل ي�� استمرَّ

ا ا آخر �ع�د� األول، و�كون جوار أمه وزوجه أب�ه، أم يتخذ ب�ت�
ا؟� ال �ستط�عا عنهما، وك�ف ي�تعد عنهن وقد �ن ك�ار�
ت��ف أمورهما كسابق عهدهما، ولم �عد �قدر ع� االبتعاد
ة ة الحرب، و�� ف�� ة غ�ا�ه؟ لقد تركهما ف�� عنهما، ألم �كفهما ف��
ا أن ة، وس�كون من الصعب عليهما وعل�ه أ�ض� ل�ست �القص��
ا � الب�ت لحالهما مرة أخرى، ظل ساهر�

كهما �ع�شا �� ي�تعد و���
ح�� غل�ه النعاس وهو �سمع الم�ذن ترفع آذان الفجر.

ا من نومته؛ ألنه � الص�اح ع� صوت أمه، نهض فزع�
اس��قظ ��

لم يتعود ع� أن توقظه أمه، وهو �سأل:
- ماذا هناك؟

� هدوء و�� ت��ت ع� صدرە:
جلست جوارە ��

ك أننا لن نقف أمامك، وأمام خ��
�
ء �ا ولدي، أردت أن أ �

- ال ��
� الزواج من ل��، ف�� ع� �ل حال لم نرى منها ما

رغبتك ��
ورها اليوم أنا والست � ناس طيبون، س��

�
، وأهلها أ ء أو ��� ���

رق�ة، ثم نذهب �عدها ل��ارة أهلها.
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� حب، و��
� رأسه �ق�ل �دها �� لم �جد ما �فعله سوى أن �ح��

ح صدرە، تمسح ع� رأسه وت��ت ع� كتفه، تركته وقد ا���
� كرٍب �فكر و�دبر، تناول إفطارە معهما ع�

�عد أن �ات ل�لته ��
ها �أخ�ار فرحت ا، �دق ع� �اب ل��، ي��� عجل، وخ�ج م�ع�
� أ�ام تمت

ها �ما س�كون من والدته والس�دة ُرق�ة، و�� لها، و�خ��
� حضور والدها وأمها

ال��جة، دون ف�ح أو بهرجة أو احتفال، ��
وأخواتها، وعادت معه لب�ته، �عد أن فرش لها غرفته �فرش
جد�د، و��ر �أعمدة نحاس�ة المعة، مغ� بناموس�ة ورد�ة
اللون، �ليق �عروسة، ورغم أنها لم تكن ل�لته األو� معها، إال
ا عن �ل مرة رآها فيها، سعادتها  و�ــهاء�

ً
أنها �انت أ��� جما�

وح ألول � ة ت�� ا، وجعلتها ت�دو كفتاة صغ�� أضفت عليها ُحسن�
� ح�اء

� أق�ل عليها، �انت جالسة ع� طرف ال��ر �� مرة، ح��
لم �ألفه منها، لم تنهض وتحتضنه أو تق�له �ما تعودت، اليوم
� وجهها، وأمسك

�� عروس خج�، رفع الخمار الذي �خ��
، � ذقنها �أنامله ورفع وجهها لتنظر إل�ه، داعب وجن�يها الناعمت��
� �شفت�ه، فأغمضت عيناها لتتذوق طعم لثم شفتيها الرطبت��
� الح�اة، جلس جوارها، فألقت برأسها

ق�لته، �أنها أول ق�لة لها ��
ت �دها حول خ�ە، � صدرە �لبوة تحت�� �ع��ن أسدها، ولفَّ

��
� قوة، أحست

�أنها تخ�� أن تفلته ف�ضيع منها، ضمها إليها ��
� ضلوعه، أراحها ع� ال��ر ورقد جوارها، �الدفء والسكينة ب��
� � شوق ب��

جذبها إل�ه وأحاطها �ذراع�ه من جد�د، ضمته ��
أهدابها الساج�ة، احتض�ته �ذراعيها، وأحاطته �ساعديها،
، دون أن �خلعا � أسقته من رحيق شفتيها، �اتا ل�لتهما متعانق��
� ضلوعها، � سعادة ب��

ردائهما، نامت عيون ل�� وقلبها يرقص ��
تحقق حلم لم يراودها إال لحظة، ظنت فيها أنها واهمة.
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� هدوء وسعادة ُ�حسدا عليها، رغم أن أمه الس�دة
عاشا أ�امهما ��

� تحفظ ممزوج
جم�لة وزجة أب�ه الس�دة ُرق�ة، �انتا تعامالنها ��

هما محمود ء من الجفاء، إال أن �ل هذا قد زال �عد أن ��� �
���

� �طنها طفلهما األول.
�أن ل�� تحمل ��

انقلب الحال، فأصبح غ�� الحال، صارت ل�� س�دة الدار
، وتأ�ل ما تفكر ف�ه، منعوها من المدللة، تطلب ما �شت��
 للراحة والهناء، جاءها

ً
أعمال الب�ت، وُجعل لها الب�ت واحة

� شهرها السابع، فأرسلت الس�دة جم�لة �ستد��
المخاض ��

� عجل، وأرسلت من ينادي محمود من عمله، الذي ترك
الدا�ة ��

� خوف، دخل الب�ت و�اخ ل�� َ�مأل
ورشته وهرول إ� الب�ت ��

� ج�ع:
جن�ات الدار، فسأل ��

؟ - ماذا �حدث؟ هل �� �خ��
نادته الس�دة ُرق�ة الجالسة ع� ال�ن�ة، و�� ت��ت ع� الوسادة

المجاورة لها، تدعوە للجلوس عليها و�� تقول:
� شهرهن

ء ع� ما يرام، كث��ٌ من ال�ساء �لدن �� �
- اهدأ، �ل ��

السابع.
� توتر:

رد ��
، لم �شك من آالم والدة وال � الص�اح و�انت �خ��

- لقد تركتها ��
ح�� مغص �س�ط.

ر��ت ع� ساق�ه قائلة:
� سالم.

- ادُع لها هللا أن تنهض ��
� تلد فيها � الغرفة ال�� � مالمح أمه و�� تهرول ب��

رأى التوتر ��
� �اب الدار �ستد�� إحدى جاراتها، � مط�خها، و��� ل��، و���
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، خلعت عن كتفيها ع�اءتها وألقتها � � الح��
وصلت أم ل�� ��

ا و�� تدخل م�عة للغرفة، و�اخ ل�� ال ينقطع، ثم جان��
انقطع ال�اخ فجأة، وساد الصمت، هدوء هز أر�ان الب�ت، أثار
� محمود وهو جالس، لم تمض لحظات ح�� عال

� سا��
الرجفة ��

� ف�ع
�اخ أم ل��، والس�دة جم�لة من الداخل، نهض ��

ا: واقتحم الغرفة صارخ�
- ماذا هناك؟ ماذا حدث؟�

� قماشة ب�ضاء، وتضعه جوار ل��
دخل والدا�ة تلف المولود ��

الذي مال وجهها ع� جان�ه األ�� و�� تقول:
- �عوض عل�ك ر�نا.

� رعب:
فسأل ��

- ول��؟��
� �ختها: ردت أمه من ب��

- االثنان راَحا �ا محموووووود.
�ته صاعقة من السماء، لم سقط محمود ع� األرض �من ��

تتحمل ركب��ه الصمود، ولم ينطق لسانه ��لمه، زحف ح��
� ضعف، ح�� جلس جوار

وصل إ� ال��ر، حملته ساقاە ��
ة، لم �سأل عن المولود ل��، رفع رأسها وضمها إل�ه ضمته األخ��
فهو لم �قا�له ولم �عرفه من ق�ل، أما ل�� �انت فرحته وزهرته
ة من يوم أن تزوجها، لم ير معها إال طعم ة ح�اته األخ�� � ف��

��
وجا، �انت الصديق الذي � الف�ح والسعادة، ح�� من ق�ل أن ي��
� حنان أقرب إ� حنان األم، �انت له

�سمع شكواە، تضمه إليها ��
الح�اة.
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� مقابر
� هدوء، ودفنت مع ول�دها ��

تمت مراسم الجنازة ��
� غ�� مدافنهما،

، �عد أن رفض محمود أن �دفنهما �� �
الوردا��

ا، �دا � الب�ت ثالثة أ�ام، أغلق فيها ورشته حداد�
استق�ل العزاء ��

� مضجع
�� ً ا أمام الناس، إال أنه �ان �دفن رأسه ل��ً ا صل��

�
متماس�

ا ع� فراقها، ح�� � لم تُزل �عد، �ا��� ل��، �ست�شق رائحتها ال��
�
� الورشة، ومحاوالته ��

�عد انقضاء أ�ام العزاء، وعودته للعمل ��
� ظلمات ل�له،

� العمل، ظل ع� حزنه و��ائه ل�� ��
دفن نفسه ��

�أن األرض خلت من الح�اة �عدها.
� نص�تها حول ي الدفاعات والمتار�س ال�� � أن تع�� ك�ف استطع��
� .. ثم ترح�� �عد أن اس��ح�� .. لتطعن�ه �سحر عي���� � قل��

� ذكرى حالوة
ا ��

�
كي�� غارق � األشهر الحرم.. وت��

سفك د�� ��
طعنتك.. 

أحست أمه �ما �غرق نفسه ف�ه، و�اهتمامه الزائد �الورشة
ا و���د، ح�� جاء يوم لم �ستطع �عدە وعمله، ظل ع� هذا عام�
وج مرة أخرى، رفض األمر �أنه ال � ، طل�ت منه أن ي�� الص�� أ���

�خصه أو �عن�ه ثم قال:
. �

� ح�ا��
� امرأة أخرى، ا�تف�ت �ل�� واحدة ��

- ل�س �� رغ�ة ��
مت � طلبها مرات ومرات وهو ع� رفضه، صمَّ

كه، ألحت �� لم ت��
� وهو ذ رغبتها، مرت سنوات جاوز فيها الثالث�� أ��� ع� أن ينفِّ
� السن وازدادت

ع� نفس الحالة من الرفض، طعنت أمه ��
�� مالمحه،

ُ
ا و�ات نظرها أضعف من أن ت الس�دة ُرق�ة مرض�

ح�� جاء اليوم الذي قالت له ف�ه غاض�ة:
ا عنك، لن أدعك � لك �العروسة هنا غص��

- سأخطب لك وس���
ا. هبن� تع�ش �ق�ة ح�اتك م��
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� تدهورت حالتها الصح�ة ا ُرق�ة زوجة أب�ه ال�� ألحت عل�ه أ�ض�
� اإللحاح والرفض، ة، و�عد معاناة الجميع ب�� تها األخ�� � ف��

أ��� ��
�
، حينها �ان �� � رضخ، لم �ستطع أن �قاوم أمام إلحاح المرأت��

ا، ل�ن هذە المرة ، لما دفعته أمه للزواج دفع� � الثالثة والثالث��
، فتاة من إحدى البيوت الطي�ة، �عد أن لفت، اختارت له ��

ودارت، ودخلت بيوت عدة.
، �

ا �عد �ضعة أسابيع من ال�حث والفرز والتأ�� � اختارت له أخ��
م��م ب�ت الس�د مصط�� ع�دالرحمن واحد من أشهر صان��

� سوق السالح، �ان �صنع األسلحة الب�ضاء
األسلحة ��

، �اإلضافة إ� إصالح �عض األسلحة � �السيوف والس�ا���
انه، وأقرانه، و�الطبع � ج�� ة طي�ة ب�� �الغدارات، �ان يتمتع �س��
ا، ولم �كن ته الحسنة أ�ض� محمود ورث عن أب�ه سمعته وس��
� قضاها ق�ل سفرە أحد �عرف عن ح�اته السا�قة الخف�ة ال��
، لم �قدر أن � الرو���

ا �� ا جد�د� ا، اتخذ ب�ت� لج��رة العرب ش�ئ�
� غرفتها، أو ع�

� ب�ت ل��، و��
وج �أخرى و�دخل بها �� � ي��

��رها.
�انت م��م ع� علم �ح�ه الشد�د وتعلقه بزوجته األو�،
� �خ�� تق�لت األمر وتعاطفت معه، لم تكن تغضب ح��
�
ا ال يت�لم، �انت �� ا سا�ن� � تراە شارد� ا، أو ح��

�
و�ناديها �ل�� أح�ان

داخلها تعرف أنه �فكر فيها، و�تذكر ذك��اته معها، إال أنها �انت
ص��ِّ نفسها وتقول لنفسها: «لن أغار من امرأة ماتت ورحلت

ُ
ت

عن دن�انا».
ورغم أنه �ان �عاملها �لطف، إال أنها �انت �شعر أنها لم تزل
� داخلها أن

خارج قل�ه، فقط تع�ش معه دن�اە، أقسمت ��
تعوضه عنها وأن تجذ�ه إليها وت�س�ه ل�� ودن�اە السا�قة،



187

جهز له مال�سه
ُ
ا وتق�له، ت داومت ع� أن توقظه ص�اح�

� عودته، اهتمت ��ل تفاص�ل عد له أخرى ح��
ُ
للخروج، وت

ح�اته اليوم�ة، ح�� إنها �انت ترسل لها �عض الطعام الخف�ف،
� الورشة مع

ا من حل��ات تعدها بنفسها وترسلها إل�ه �� أو �عض�
� مهما �ان بها من

� المساء �اب�سامة ال تخت��
مرسال، �ستق�له ��

تعب، تح�� له العشاء، و�ساعد أمه وزوجه أب�ه، إلرضائه، لم
� فمه أمام أمه، والس�دة ُرق�ة،

تخجل أن تناوله �عض اللق�مات ��
ا، ح�� أ�� يوم ا ع� �دها شا�ر� � خجل، م��ت�

ف�ان يتق�لها ��
� � سعادة واحتضنها، فغاصت ب��

ته فيها �أنه ح��، اب�سم �� أخ��
ذراع�ه، ل�شعر بهدوء مع دقات قل�ه الرت��ة.

ة لفراش الراحة أثناء الحمل، ظلت ع� حالها ك نفسها أث�� لم ت��
خ��ات، ح�� لما ماتت الس�دة

ُ
ا �كتف مع س�دات الدار األ كتف�

� العزاء
� آخر شهرها الخامس، وقفت �ساعد ��

�ة و�� ��
ُ
رق

ك الس�دة جم�لة واستق�ال المع��ات، و�عداد الطعام ولم ت��
ة العزاء والحداد، من �دا�ة حملها شعرت أن لحالها، طوال ف��
ا لها عن ذكرى ل��، ر�ما لم ي�سه �عد، ل�ن محمود أ��� ق���
المهم لها اآلن أنها �شعر �ق��ه منها، ووجودە جوارها �عقله
وقل�ه، ول�س �جسدە فقط، ع� األقل أغلب األوقات، ولما
جاءت لحظة الوالدة، عاودت محمود ذك��اته األل�مة، شعر
ا �خوف شد�د أن يتكرر ما حدث مع ل��، وأن �فقد م��م أ�ض�
وطفله من جد�د، اليوم هو �حاجة لهذا الطفل، ل�شعر أن له
ا للح�اة من أجله، تعا� ف�ع ع� األرض، ل�شعر أن عندە س���
�اخ م��م من الغرفة، رأى نفس ما حدث من ق�ل، أمه رغم
� المطبخ ضعفها وتعبها مع األ�ام، تتحرك جيئة وعودة ب��
� وصلت وخلعت ع�اءتها وألقت بها ع� والغرفة، أم م��م ال��
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ال�ن�ة جوارە، هبَّ من جلسته وتحرك ناح�ة ال�اب لي�تعد عن
الدار ح�� تصله األخ�ار، فلم �عد �ستطيع أن يتحمل ما حدث
مرة أخرى، فتح �اب الدار وق�ل أن �خطو منه للخارج، ارتفع
ق أذنه �ألف آلة موس�ق�ة، تطرب �اخ طفل من الغرفة، اخ��
ا �قتحم �اب الغرفة، وجد م��م منهكة لها اآلذان، عاد م�ع�
� حب وحنان، استق�لته أمه �ضمة

المالمح تحتضن رض�عها ��
ق��ة و�� تقول:

. � ا رأ�ت خلفك �ا ب�� � - أخ��
� حاجاتها و�� تقول:

والدا�ة تلملم ��
، ولد زي الفل. وك ما جالك، ر�نا عوض عل�ك �خ�� - م��

� قوة مليئة �حب
� صدرە ��

اتجه ناح�ة م��م، ضم رأسها ��
وحنان:

ا � ع� سالمتك. - حمد�
ثم حمل محمود الول�د ورفعه ألع� وهو �قول:

. �
.. ع�� محمود ع�� أحمد الوردا�� - ع�� سأسم�ه ع��

ارتفعت أصوات الزغار�ط من أم م��م والدا�ة، ثم أعقبها زغار�ط
. ان �عد أن علموا �الخ�� من الج��

استمرت الح�اة هادئة، مستقرة، رزق فيها الس�د محمود �حسن
من �عد ع�� ثم بهند، لم �عكر صفو ح�اتهم إال وفاة أمه الس�دة
� السن، انتقلت إ� ر�ــها و�� تحمل هند

م��م، �عد أن َطعنت ��
� لها. ، تهدهدها وتغ�� � �عت�� ع� ساقيها الم��

� هدوء، وأ�كت أهل الدار من ولٍد وزوجة ولد وأحفاد،
رحلت ��

� �انت �ضعة أشهر ولم � تعلق شد�د بها، ح�� هند ال��
�انوا ��
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ت�مل العام، شعرت �فقدها وغ�ابها عن الدار، ف�انت ت��� و��
� أرجاء الدار و�سأل عن م�انها أين

� غرفتها، و��
ت�حث عنها ��

ذه�ت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٦- 
� الغالب من جال�ة �الد المغرب �طببون �الحجامة

�ان األط�اء ��
وال�� والفصد، ولم �كن هناك أي ن�ع من مدارس تعل�م الطب
ا � ال�الد، ل�ن �عض هؤالء األط�اء المغار�ة �انوا �لقون دروس�

��
� تلك الصناعة من أهل ال�الد

من تلقاء أنفسهم ع� من يرغب ��
� أروقة

، أو �� � � الب�مارستان المنصوري �النحاس��
هم �� أو غ��

�
تب ��

�
� بيوتهم، و�انوا يتعلمون مما ك

الجامع األزهر، أو ��
� أو � أو الفاطمي�� العصور اإلسالم�ة القد�مة، كع� الع�اسي��

هما. غ��
� وجود طب�ب للج�ش،

� ال�دا�ة �انت رغ�ة محمد ع�� �اشا ��
��

� ج�شه،
� األمراض ��

ا لتف�� فاستقدم أحدهم من أورو�ا، منع�
عة، واسمه األص�� � استقدم �لوت �ك وهو فر��� الج�س وال��

� ج��ن��ل �فر�سا عام ١٧٩٣ من
أنطون برطل�� �لوت، ُولد ��

� فقر وضيق، رغم ذلك وع� صغرە
�ن، عاش ح�اته �� أب��ن فق��

ات ودرس ط�ائعها، انتقل إ� ب��نول �ــــح الح�� ا ب��� �ان مولع�
ا لصديق والدە الدكتور ساب�ه، �عد وفاة والدە، عمل مساعد�
ن ع� الجراحة، و�ان �لوت � أعماله الطب�ة، و�تمرَّ

يرافقه ��
�طالع ذلك العلم بنفسه لساعات، ح�� قرأ كتاب الجراحة من
� �ما تجنح إل�ه نفسه، وال

تأل�ف الفا، فرأى أن ب��نول ال ت��
� �انت ح إ� مرس�ل�ا رغم إرادة والدته ال�� � تروي مطامعه، ف��
شد�دة التعلق �ه، ل�نه كبح جماح عواطفه وأ� ع� الرح�ل،
ا، عاد

�
ولم �الق فيها إال الفقر والفشل، فاضطر إ� العمل حالق

� مس�شفاها �عد تكرار
�عدها إ� �لدته، والتحق �الدراسة ��

ا ا صح�� � طب��� االلتماس، أتم دروسه رغم فقرە عام ١٨١٧، وع��
ثم نال الدكتوراة عام ١٨٢٠ �شق األنفس ن��جة فقرە الشد�د،
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ا �مس�ش�� ا ثان�� ا إ� مرس�ل�ا وعمل فيها طب��� سافر �عدها عائد�
ة، ا �مس�ش�� األيتام، ثم أق�ل �عد ف�� ا جراح�� الصدقة ومس�شار�
ا � تلك األ�ام �ان محمد ع�� قد أو�ل لمسيو تورنو -و�ان تاجر�

��
ا- اخت�ار من �ليق �منصب طب�ب لج�ش ال�الد، ف�ان أن فر�س��
تقا�ل مع �لوت عام ١٨٢٥ وعرض عل�ه المنصب فوافق لما

� واسع. علم أن ال�الد تفتقر إ� الطب وتحتاج إ� إصالح ط��
عهد إل�ه محمد ع�� تنظ�م اإلدارة الصح�ة للج�ش الم�ي،
� ب�نظ�م هذە اإلدارة عنا�ة تامة، وجعله رئ�س أط�اء الج�ش فع��
ة أشار ع� محمد ع�� �اشا ب��شاء مس�ش�� عسكري �عد ف��
احه وأ�شأ � زع�ل �جوار المعسكر العام، فوافق ع� اق�� �أ��
ا لمعالجة الجنود المس�ش�� الذي صار ف�ما �عد مس�ش�� عام�
� �جوار المس�ش�� المذكور هم، ثم خطر له أن ي��� وغ��

مدرسة لتخ��ــــج األط�اء من أبناء ال�الد.
� بناء مدرسة الطب سنة

وع �� فأصدر محمد ع�� أوامرە �ال��
� زع�ل � أ��

اح �لوت �ك، و�ان مقرها �� ١٨٢٧ استجا�ة الق��
؛ ألنه ح�ث المس�ش�� العسكري، فأ�ش�ت المدرسة �المس�ش��
الم�ان الوح�د المناسب إليواء المدرسة وذلك لتوفر وسائل
� ال�دا�ة تخ��ــــج

� والتم��ن �ان الغرض منها �� التعل�م الط��
ا صار األط�اء ا لمَّ � للج�ش، ثم صار الغرض عام� األط�اء الم����

يؤدون األعمال الصح�ة للج�ش ولل�الد عامة.

�
اختارت الحكومة للمدرسة مائة تلم�ذ من طل�ة األزهر ��

ال�دا�ة، وتو� إدارتها و�دارة المس�ش�� �لوت �ك، الذي اختار
� � ومعظمهم من الفر�سي�� ة األساتذة األورو�ي�� لها طائفة من خ��

�ــــح والجراحة، واألمراض ال�اطن�ة، والمادة سون علوم ال��� ُ�درِّ
، والطب�عة، �� الطب�ة، وعلم الصحة، والص�دلة، والطب ال��
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وال��م�اء، والن�ات، و�ان فيها أساتذة آخرون لتدر�س اللغة
. � الفر�س�ة للتالم�ذ األزه����

�ان المقرر جعل التعل�م �اللغة الع���ة، ل�ن األساتذة األجانب
وا لم �كونوا ع� درا�ة �اللغة الع���ة، فتم اخت�ار الذين ح��
� الفر�س�ة والع���ة، ف�ان المدرس جمون لهم �ج�دون اللغت�� م��
� الدرس �الفر�س�ة و�نقله

جم ف�ل�� � للتدر�س ومعه الم��
�أ��

� كرار�سهم،
جم إ� الع���ة، و�كت�ه التالم�ذ �خطوطهم �� الم��

وألحقت �المس�ش�� حد�قة للن�ات فيها �ل ما ُت��ت األرض من
العقاق�� والن�اتات النادرة.

وقد ألحق �مدرسة الطب مدرسة خاصة للص�دلة، ثم مدرسة
ت لمدرسة الوالدة، طائفة من للقا�الت والوالدة، واخت��
السودان�ات والح�ش�ات تعلمن فيها اللغة الع���ة وفن الوالدة،
� العثور ع� طال�ات م��ات

ة �� �عد أن واجهتهن صع��ة كب��
للمدرسة.

، وجه محمد ع�� �اشا عنايته � و�مشورة أصدقائه الفر�سي��
للوثائق وض�ط إداراتها والس�طرة عليها، فأ�شأ محمد ع��

الدف�� خانة عام ١٨٢٨ بهدف جمع وتنظ�م إدارة الوثائق.
�عد خمس سنوات من إ�شاء المدرسة تخرجت الطائفة األو�،
� منهم

ون المتفوقون ع� أقرانهم، ��� اخت�� من ب�نهم الع��
� وظ�فة مع�دين للدروس، وأرسل االثنا

� المدرسة ��
ثمان�ة ��

ع�� ال�اقون إ� �ار�س إلتقان علوم الطب و�تمامها، فلما عادوا
� المدرسة.

ُنوا أساتذة �� ُعيِّ
� عام ١٨٣٢ أنعم محمد ع�� �اشا ع� دكتور �لوت �لقب

��
�ك، دون الحاجة للتخ�� عن دينه، عندما قام هو وتالم�ذە
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� ألف طفل من و�اء الجدري عندما طبق نظام ب�نقاذ ست��
ا. التطع�م السنوي ع� األطفال وكذلك مقاومته ل��اء ال�ول��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٧- 
ة، �عج ميناؤها � تلك األ�ام �انت مدينة كب��

مدينة دم�اط ��
� شوارعها األجانب والم��ون ع� اختالف

�الحركة، �ختلط ��
ا ضد األجانب �� انتماءاتهم وألوانهم ودينهم، شهدت المدينة تمي��
�ن واألقل�ات؛ ذلك ألنها �انت مقر سجن الجنود األجانب الفارِّ
، �ما �انت من�� للجماعات الس�اس�ة أو من ج�ش محمد ع��
األشخاص غ�� المرغوب فيهم أو المغضوب عليهم، و�ان ُينظر
� فيها ع� أنهم ممن تخلفوا منذ عهد الحمالت إ� المس�حي��
الصلي��ة ع� ال�الد، ورغم ت�فات الوا�� وأوامرە الدائمة �عدم
� �ل أنحاء

�� � � والمس�حي�� � المسلم�� � التعامل ب��
التفرقة ��

ال�الد، وأن القانون مفروض ع� ال�ل جمعاء وسواس�ة، إال أن
� المدينة لم تخُل كسائر المدن من األحداث الطائف�ة ال��

� المدينة عدد من الحوادث
�شعلها جهالء المدينة، فقد حدث ��

الطائف�ة، من ق�ل �ان يتم إنهاؤها أغلب األوقات �التصالح عن
� من أ�ام � يوم دا��

ط��ق الشي�خ والعلماء وقساوسة ال�لد، ل�ن ��
شهر مارس، �دأت مشاجرة �ان طرفاها �اس��� الخو�� وهو
اطور�ة النمساو�ة، ودرو�ش موظف مس��� �قنصل�ة اإلم��
ت ب�نهما مشاجرة ع� التاجوري التاجر السكندري المسلم، د�َّ
خلف�ة معامالت مال�ة، ل�نها �عان ما تحولت إ� خالف
� � والمس�حي�� � المسلم�� ، تعظم ل�صبح معركة دام�ة ب�� �

طائ��
� شحن النفوس

� شوارع المدينة، تلك الحادثة �س��ت ��
��

�ص �اآلخر، ، فأصبح �ل طرف ي�� � وتعب�تها من �ال الطرف��
ي�تظر منه هفوة ل�شعل ع� أثرها النار، لينفخ فيها ح�� تحرق

األخ�� وال�ا�س.
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� تهدئة النفوس، إال أنه �عد أ�ام عدة
ورغم محاوالت العقالء ��

� الناس ع� الط��ق المؤدي لل�ن�سة، حدث احت�اك ب��
� � �أحداث األ�ام السا�قة، أ�� مف�� فتجمهر الناس مشحون��

�ع الفت�ل ق�ل � محاولة ل��
المدينة و�ان �القرب منهم، ��

� عن أن س�دهم �شاي االشتعال، حدثه �عض الواقف��
� محمد – � وأساء للن�� مارس�دهم تطاول ع� اإلسالم والمسلم��
ص� هللا عل�ه وسلم، حاول حل الموقف و�نهائه، ل�نه لم ينجح
� المدينة

� القلوب، فلجأ العسكر ��
ن��جة الجهل والع� الذي ��

ا من اشتعال الفتنة
�
� �عة، خوف

إ� إنهاء الموقف ��
واالضطرا�ات من جد�د، وألقوا الق�ض ع� مارس�دهم ووجهوا

ا ع� ما ق�ل من المتجمه��ن. له تهمة ازدراء اإلسالم بناء�

� حضور المحافظ خل�ل أغا والشيخ ع��
تمت المحا�مة ��

� دم�اط، مع نفر من
اف �� خفاجة والشيخ ال�دري ونق�ب األ��

الي الرد�ف، و�الطبع تمت إدانته، �عد أن شهد التجار، وأم��
ار، ُح�م عل�ه �االس�تا�ة أو عل�ه اثنان أحدهما ب��ري واآلخر حمَّ
الجلد ح�� الموت، هلل الناس وفرحوا �الح�م، وهاجوا ع�
� المح�مة، وعمت الفو�� الم�ان، واضط��ت

الرجل ��
المح�مة، وفقد العسكر الس�طرة ع� األمور، اشتعل الموقف
� دقائق وتحول تنف�ذ الح�م ع� مارس�دهم إ� فو�� تامة ال

��
ء، العامة تمل�هم الجنون �

س�طرة فيها ألي شخص ع� أي ��
والغضب األع�، اختطفوا مارس�دهم من أ�دي العسكر،
ا لح�مهم الشخ�� عل�ه،

�
وتجاذبوا جسدە ف�ما ب�نهم تنف�ذ

� طرقات
قاموا �جلدە ح�� سالت منه الدماء، وعذبوە وسحلوە ��

ا للعرف السائد المدينة، ثم أركبوە جاموسة �المقلوب ات�اع�
� المدينة، وهم ينخسونه �س�اخ

للتج��س �الناس، وطافوا �ه ��
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، تحولت المدينة �لها لحالة من � � والح�� � الح�� حد�د�ة ب��
الجنون والفو�� �من أصابهم مرض معٍد تف�� ب�نهم وان���

� تلتف حول � أ�دانهم وقل��ــهم، تجمعوا �الذئاب المسعورة ال��
��

ف��ستها، أعماهم الغضب والجهل، وساقتهم الحماقة �ما �ساق
الدواب، ح�� إن أحد الموجودين أف�غ ع� رأس الرجل القطران
كوە ، ولم تهزهم �اخاته وال توسالته، ولم ي�� ٌّ الساخن وهو ��
له � ح�� صار ع� وشك الموت، فألقوە أمام الدار، فحمل إ� م��

� احتملها. � �عد خمسة أ�ام ع� أثر العذا�ات ال��
ح�ث تو��

وصل األمر إ� محمد ع�� �اشا، فثارت غض�ته ع� عدم تنف�ذ
� دم�اط، أرسل من �حقق

� وجنودە �� � المسئول��
القانون، وترا��

� حلت �المدينة، وك�ف آل األمر إ� هذە الفو�� � الفو�� ال��
��

التامة، �عد تقاعس الجنود وتخليهم عن أوامرهم األصل�ة.
� والشيخ ال�دري وح�م عليهم

وتمت إدانة المحافظ والقا��
� خلق األحداث

بتج��دهم من مناصبهم؛ ألنهم ساهموا ��
بتقاعسهم عن منعها، وعدم األخذ �الحزم والشدة لتنف�ذ الحق

والقانون.
، الذي أمر ا، �أمر ال�اشا الوا�� ُش�عت جنازة مارس�دهم رسم��
� �ل أنحاء م� وأصدر أمرە للمرة األو� برفع

بتك��م ذكراە ��
� الجنازة، استق�لت الطوائف

األعالم ال��س�ة والصل�ان ��
� الط��ق

المس�ح�ة الخ�� �االبتهاج، وسار الموكب الجنائزي ��
� العلن، وع�

� مال�سهم ال�هنوت�ة ألول مرة ��
يتقدمه ال�هنة ��

رأسهم القمص يوسف م�خائ�ل وطافوا أرجاء دم�اط، مع
، � مجموعة من الشمامسة، ع� مرأى ومسمع العامة من الطرف��
ح�� وصلوا �الجثمان والجنازة إ� موقع كن�سة مارجرجس،
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ح�ث أتموا مراسم الصالة، وقاموا �دفنه �أرض ال�ن�سة، ح�ث
مدافن أق�اط أهل دم�اط.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٨- 
القاهرة ١٨٣٥ 

� ع�� من رمضان.. 
الثا��

� ص�امهم
والجو ما زال ع� حرارته المرتفعة، والناس ��

� إخالص، من مطلع الفجر إ� غروب الشمس، إال
متماسكون ��

�ة ماء و�ضع ا ع� �� ا أو جهر� من غضب عل�ه ر�ه وأفطر ��
ا �عصا مزركشة أو مس�حة

�
 ممس�

ً
لق�مات، ال�عض �جلس عاط�

� �دە، وهناك أوالٌد �صومون ألول مرة ور�ما �عض الرجال
��

ا، �سلون أنفسهم ب�عض األلعاب الص��ان�ة، ل�ظهر عليهم أ�ض�
� مساعدتهم ع� تهذ�ب حدة ط�عهم،

أن الص�ام لم ينجح ��
ف�انوا ي�ناحرون و���ادلون األلفاظ والس�اب.

� هذە األ�ام �حال الن�ل الذي
ا�شغل الناس وامتألت أحاديثهم ��

ة واستمر ح�� اليوم الثامن ع�� من شهر يرتفع من ف��
� الطاعون

ا من تف��
�
ا، وخوف ا شد�د� أغسطس، و�س�ب لهم قلق�

حينما تنح� م�اە الف�ضان، لم يتأخر انحسار الماء من ق�ل �ل
ة من ق�ل، لقد غمرت الم�اة الجزء األسفل من �عض ًهذە الف��
المنازل المنخفضة، �ل ر�ما وصلت إ� ارتفاع قدم أو أ��� قل��

� �عض شوارع القاهرة وتدفقت إ� العد�د من البيوت.
��

� األ�قار ة السا�قة، ال��اء الممض الذي عم ب�� � الف��
�ما شغلهم ��

� الناس � س�قت رمضان، �ى الخوف ب�� � األشهر الثالث ال��
��

� الناس �فتك � الهش�م وخشوا أن يتحول إ� طاعون ب��
�النار ��

� هذا
ة عن معاناة الناس من تف�� بهم، ال�ل سمع ح�ا�ات كث��

� من ق�ل، امتنع الناس من حينها عن تناول اللحوم ال��اء اللع��
ائها، الخسارة الفادحة عا�� منها الفالحون ال�ا�سون الذين و��

�
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ا، �متل�ون ماش�ة، أما أث��اء ال�لد �انت خسارتهم �اهظة جد�
� النهر

العد�د من األ�قار والجاموس الم�ت ُشهدت راقدة ��
�

ة من الموا�� وع� جان��ه، وح�� اآلن ما يزال هناك أعداد كب��
� �ل أرجاء ال�الد.

تموت ��
� �صوم فيها ع�� وحسن، ل�ن لم تكن تلك السنة األول ال��
� أ�ت ع� الصوم والتماسك ح�� أذان �انت األو� لهند ال��

المغرب من أول يوم، رغم شدة الحر.
��ة النافذة المطلة ع� الشارع أمام الب�ت، تتف�ج � م��

وقفت ��
، ق�ل أن �علو صوت المؤذن �المغرب، َ� اِئِح�� ع� الَغاِديَن والرَّ
ا عن الذهاب إ� الورشة من أول الشهر، لشدة ع�� وحسن كفَّ
الحر وكسلهم، رغم أنهم ال �عملون فيها، �ل ر�ما �ذهبون
ا، وال تمض�ة لوقتهم، أو إرضاًء ألبيهم، ينامان طوال النهار تق����
� تنادي �س��قظان إال �عد الع�، أو قب�ل المغرب �قل�ل، ح��
ب و�ظهر ع� ناص�ة الشارع، عليهم هند عندما ترى والدها �ق��
واليوم ما أن لمحته ح�� جرت إ� غرفتهم ت�خ مناد�ة عليهما

�صوتها الطفو�� وسنواتها الخمس و�راءتها قائلة:
� وصل ع� أول الشارع.

- اس��قظا.. اس��قظا.. محمود الوردا��
� الفرن

� و�� تضع حلة األرز ��
� الدور األر��

اب�سمت األم ��
�
ا �� � تحمل جن�ن�  ال��

ً
وتنهض ممسكة ب�طنها المنتفخة قل��

شهرە الثالث، �عد أن سمعت صوت ز��ب تنادي ع� إخوتها،
، قفز االثنان من ع� ال��ر، �من مسهم من الش�طان مسٌّ
� �عضهما و��سا�قان إ� غسل وجههما ب�عض الماء،

يتخ�طون ��
إلزالة أثر النوم ور�ما �عض من أثار السهر، ق�ل أن �صل الس�د
� و�رى عليهما آثار نوم النهار و���خهما، ما إن

محمود الوردا��
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دخل األب الب�ت ح�� استق�لته هند قافزة عل�ه فاحتضنها
الن من ع� السلم ذي � وحملها ع� ذراع�ه، ب�نما ع�� وحسن ي��
ة، � �خفوت تحت أقدامهما الصغ�� � الذي ي�� الدراب��ن الخش��
�ا ل�سلما ع� والديهما و�ق�الن �د�ه، ضحكت هند وقالت اق��

� �ل مرة:
�ما تفعل ��

� علما بوصولك. ، واس��قظا ح�� � ، إن ع�� وحسن �انا نائم�� � - أ��
� حنان

� غ�ظ وضيق، واألب يب�سم ��
نظر إليها الولدان ��

: ً
و�حتضنها سائ�

- وأنِت ما رأ�ك؟ ماذا نفعل معهما؟
ردت مب�سمة:

ان و�عقالن. ا �ك�� كهما، ر�ما غد� - ن��
أنزلها ع� األرض وهو يوجه حديثه إ� الولدين:

- أنتما تنامان طول النهار وال �شعران �حالوة الصوم �ما تفعل
هند.

�
ة �� ا بركن فمه األ�من اب�سامة صغ�� رد عل�ه األصغر مب�سم�

خ�ث:
- نوم الصائم ع�ادة.

ضحكت الس�دة م��م و�� تقول:
� هذە األ�ام، تلك أ�ام

ا معهم �� ا، ال تكن حازم� - ما زلوا صغار�
م�اركة.

ا ع� الدكة �عد أن دخل غرفة � متكئ�
جلس محمود الوردا��

الجلوس وهند تجري تجلس مالصقة ف�ه وهو يتعجب من قول
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زوجته:

ا، وهما غ�� ء للورشة نهار� � - أين هذا الحزم؟ لقد امتنعا عن الم��
� الذهاب للشيخ ع�دهللا القناوي ل�حفظهما القرآن،

�� � منتظم��
وفوق هذا ينامان طوال النهار فتضيع عليهما صالتا الظهر
ا ينامان قب�ل أذان الفجر �قل�ل فتضيع عليهما

�
والع�، وأح�ان

ا. صالة الصبح أ�ض�
: رد ع��

- نحن �س��قظ نص�� الظهر وننام ثم �س��قظ لنص�� الع�…
� وتضمهما ع� صدرها ت�� قاطعته هند و�� تحرك �ديها الصغ��

قائلة:
ا. - وننام أ�ض�

ا ع� � حب وحنان وهم �ضحكون جم�ع�
ضمها إل�ه أبوها ��

�
قولها وط��قتها، نهضت م��م تتابع األ�ل الذي وضعته ��

� وهند تواصل حديثها مع والدها: الفرن، وتركتهم جالس��
ً

� انتظارك لمحت امرأة تقود رج�
��ة �� � الم��

- اليوم وأنا أقف ��
، الرجل عجوٌز � ا للتدخ�� ا جاهز�

�
ا من �دە، تحمل غليون �ر� ��

، وحزنُت ألنه �ان ي�دو عل�ه التعب والعطش من ٌّ � وظهرە مح��
الص�ام وُخفت أن �لحقه أذى من الص�ام أو �موت، فقد �ان

� شدة.
�سعل ��

� وهو ي��ت عليها:
رد الوردا��

� هذا الحر،
- إن هللا س��افئهما بثواب عظ�م لتحملهما الص�ام ��

� هذە األ�ام.
هللا �عينهما �ما �عي�نا ع� الصوم ��

�ساءلت من جد�د:
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�
�ان الماء �� - ل�ن أ�انوب والس�د إبراه�م والس�دة عصا�ات ���

ال�، لقد رأيتهم من ق�ل.
: أجاب ع��

- لقد قلت لك أ��� من مرة إن اسمها إل�صا�ات ول�س عصا�ات،
� مثلنا. �ما أنهم غ�� مسلم��

� استغراب شد�د وتعجب �دا ع� مالمحها الدق�قة:
ردت ��

� رمضان.
- وهل هذا س�ٌب ل�فطروا من أجله ��

ارتفعت ضح�اتهم واألب �قول:
� فقط، وهم لهم أ�ام أخرى � رمضان للمسلم��

- إن الصوم ��
�صومونها، �ما أن صومهم مختلف عنا.

تواصلت الضح�ات من الداخل مع صوت طرقات ع� �اب
� تجلس أمام الفرن ُتخ�ج الطعام الذي الب�ت ُ�سِمع األم ال��
اب موعد المغرب، ورجل �الخارج ينادي طاب واستوى مع اق��

�صوت عميق �أنه من�عث من �طن ب�� سحيق:
- «سقااااااااا، �ارب عوض عل�اااااااا».

� المحروسة �عتمدون ع� ماء الن�ل الذي �جري
األها�� �لهم ��

� الناح�ة الغ���ة للمدينة، والسقا �غدو و�روح �ضع مرات
��

ا � ق��ة من جلد الماعز مرتد��
 الم�اە ��

ً
� اليوم حام�

عليهم ��
� �الماء من المناطق

ا �لون أزرق، ق��ته نظ�فة، �أ�� �  قص��
ً

�وا�
ء الق���ة من الناس وعن المراح�ض ال�ع�دة عن الشوا��
ا ا �علق دائم� � الحيوانات، والسقا الذي �ستخدم حمار�

ومسا��
� رقبته، في�ت�ه الناس لمجيئه، ل�نه �دق ال�اب ع�

ا �� جرس�
� أو الس�د

� �الس�د محمود الوردا�� �عض ال��ائن المخصوص��
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هم؛ ألنهم يوصونه �ذلك، و�كرمونه ب�عض إبراه�م مرقص وغ��
. �

المال اإلضا��
� � تجه��

� دارها، و�دأت ��
مألت م��م منه الماء الذي تحتاجه ��

� ترددت من الم�ذن � المغارف مع أصوات الرحمة ال��
الطعام ��

لتعلن انقضاء صوم يوم حار آخر من أ�ام رمضان.
� هذا الحر القارص �ضعف

الناس �شعرون �س�ب الصوم ��
شد�د �حول دون تناولهم وج�ة األفطار �املة، ف�شقون
� أو أ��� وال�عض �شقه �فنجان قهوة، ومن ثم ص�امهم بتمرت��
�ذهبون لصالة المغرب ثم �عودون إ� بيوتهم، منهم من ي�ناول
إفطارە بنهم، ومنهم من �أ�ل �ضع لق�مات خف�فات، أما الذي
ا ال �قوى ع� النهوض لصالة �أ�ل بنهم فيثقل جسدە وغال��
� النوم، واآلخرون �ذهبون لصالة العشاء

ا ��
�
العشاء و�سقط غارق

او�ــــح ثم �عودوا إل�مال إفطارهم. وال��
ة من � العا��

� سن ق���ة من ع�� وحسن، �ان ��
أ�انوب �ان ��

�
عود ��

َ
اوران ف�ما ب�نهم، وت � ا لهم �لعب معهما و��� عمرە، مق���

رمضان أال يتقا�ال إال �عد أذان المغرب؛ ألن ع�� وحسن �سهران
ا، وهو رغم سهرە �ان معظم الل�ل معه و�نامان طوال النهار غال��
ا ح�� يتقا�ل مع � الب�ت ال �فعل ش�ئ�

ا و�جلس �� �س��قظ ظهر�
ا، معظم األ�ام يتجهون

�
أصحا�ه �عد المغرب أو �عد العشاء أح�ان

� شهر
� الذي �انت تروق لهم رؤ�ته أ��� �� إ� سوق الحلواني��

ا رمضان، فهو من أبهج األسواق ومن أحسن األش�اء منظر�
ا؛ ح�ث �ان �صنع ف�ه من �ال�س�ة لهم ور�ما �ال�س�ة لل��ار أ�ض�
ها �س� «العالليق»، السكر أش�ال خيول، وس�اع، وغ��
� �عد صالة

ا خلف المنادي الذي �أ��
�
� الشوارع أح�ان

�طوفون ��
ة عند �ل �اب � األح�اء المختلفة، �ق�ع ط�لته الصغ��

العشاء ��
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� أهل الب�ت ب�عض �لمات اإلطراء، وهذا المنادي �عود و�ح��
ا ا رقع�

�
مرة أخرى ق�ل أذان الفجر �حوا�� الساعة والنصف محدث

ع� ط�لته يواظب عل�ه ح�� يوقظ أهل �ل ب�ت طلب منه
، الس�د

ً
 طف�

ً
هذە الخدمة، ينادي ع� األطفال �أسمائهم طف�

ا أن ينادي ع� ابنه الوح�د إبراه�م مرقص �ان يوص�ه أ�ض�
انه وأصحا�ه، أ�انوب ح�� ال �شعر أنه غ��ٌب أو مختلٌف عن ج��
� �خ�ج أ�انوب مع ع�� وحسن وهند �عد ض ح�� �ل لم �كن �ع��
�
العشاء للعب �الفوان�س وال�مب والصوار�ــــخ وغناء األغا��

ها، و�الطبع احا» وغ�� ة «وحوي.. �ا وحوي.. إ�َّ الرمضان�ة الشه��
لم �كن ب�ته �خلو من ال�نافة والقطائف و�ل ما اشتهر �ه شهر

رمضان من �ام�ش وز��ب وجوز الهند.
أشهر من قاموا �ال�سح�� شخص �د� «ابن نقطة»، وهو
� الخاص للسلطان النا� محمد، و�ان «ابن نقطة»

المسحرا��
� ع�ە وصاحب فن «القومة»

شيخ طائفة المسحرات�ة ��
� �قوله «قوما

� آخر �ل ب�ت غنا��
�� � ؛ ح�ث �ان �غ�� لل�سح��

ل و�ذكر ف�ه مدحه والدعاء له، وقد � للسحور» ي��ه �ه رب الم��
� المحروسة الذين �ج��ونها

� أسل��ه أغلب المسحرات�ة ��
ت�عه ��

ا. ا وفجر� عشاء�
ا ارتجت له البيوت ا شد�د� ا دو��

�
� الفجر انطلق المدفع محدث

��
كون النوافذ الزجاج�ة ع� والمدينة من أساسها، فاألها�� ي��
ق ��ات الخش��ة المنقوشة مفتوحة، ف�ان الصوت �خ�� الم��

� قوة.
البيوت و�صل إ� الداخل ��

ا ع� األها�� �عد أسب�ع انت� الف�ضان، و�ما لو �ان مكت���
ء من المعاناة، فقد ه�ت عاصفة هوائ�ة غ�� �

�� �
االستمرار ��

عاد�ة مصح��ة �سحب من الغ�ار، لشدتها �غلق السائرون
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ا عليها، و�لفون وجوههم �أقمشة ب�ضاء ��اد ال
�
أعينهم خوف

� تلك
�� 

ً
ي��ون من خلفها، ف�ان مجال اإل�صار أمام الناس قل��

� منازلهم خلف النوافذ
�� � األ�ام، ظل األطفال محبوس��

� البيوت منتظ��ن �ص��
��ات �� � أغلقت ع� الم�� الزجاج�ة ال��

العاصفة ح�� تهدأ و�ــهدأ إ� حد ما عنفوانها، �الطبع غ�َّ
� عل�ه ط�قة من � أع� الب�ت �قماش مت��

الس�د محمود الوردا��
اب. الشمع، تح�� من �داخله من الجو العاصف وال��

تحولت أ�ام رمضان ع� األطفال إ� أ�ام ح�س إج�اري �منعهم
من اللعب والخروج واالستمتاع �ل�ا�� رمضان والفرجة ع�
� األزهر أو �ق�ه

� الشوارع وع� حلقات الذكر ��
الناس ��

ة العاصفة، ولما الجوامع، ح�� أ�انوب لم �أت ل��ارتهم طوال ف��
 و�اتت الرؤ�ة أوضح إ� حد ما، خ�ج اإلخوة الثالثة

ً
هدأت قل��

خارج الب�ت ل�لقوا نظرة ع� المدينة، فلم �ستط�عوا سوى رؤ�ة
أعا�� الم�ذن فوق �حر من الغ�ار، وأشجار النخ�ل الشامخة
� خش�ع أمام شدة اندفاع ال��ــــح، شعرت م��م �الهواء

�� � تنح��
� أطفالها �صوت عاٍل و��

المندفع من �اب الدار ف�خت ��
� اندفاع ناح�ة ال�اب:

تجري ��
� سوء الجو ، أل�س ف��م عقل رش�د �م�� � - ادخلوا �ا مجان��

وخطورته.
» للداخل � �انت تتعلق ب�د «ع�� سح�ت هند األقرب إليها ال��
وت�عها ع�� وحسن، واألم تواصل �اخها وتعن�فها لهم، لم تكن
� أو السموم، إنما �� العاصفة مجرد زو�عة أو ك��اح الخماس��

. �
�� � من الشمال ال��

ر�ــــح ق��ة جارفة تأ��
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ثم هدأت العاصفة فجأة، ثم أت�عها هدوء تام �ما س�قها، �أن
� أواخر أ�ام شهر أغسطس �دأ انخفاض م�اە

ا لم �كن، و�� ش�ئ�
ة. � األ�ام األخ��

ا �� الن�ل رغم أن ارتفاعه �ان شد�د�
ع�ة �عد محاولة � أ�ام الشهر، وأعلنت المح�مة ال��

انقضت �ا��
� �عد اليوم

استطالع هالل شوال أن شهر رمضان س�نق��
المتمم له �عد أن غم عليهم رؤ�ة هالل شوال. استعدت الس�دة
� آخر أ�ام رمضان، ل�ن دون أن

م��م كسائر جاراتها �ال�حك ��
تنقش عل�ه �ل واشكر هذە المرة فهو كحك ألهل الب�ت

والضيوف.
طقس ز�ارة الحمام العمو�� من ضمن استعدادتها واستعداد
أغلب س�دات المحروسة للع�د، فهو ل�س فقط من أجل
الحموم، ول�نه إلزالة اإلرهاق والشعور �ال�سل أو التعب،
ا مع الطقس الحار لتلك األ�ام، وللشعور الذي �غمر خصوص�
�
الجسم �الراحة والسكينة �عد ز�ارة الحمام؛ لذلك �� تجد ��

ة، �ما أنها ت��د أن �ستعد عمل�ة االستحمام ذاتها سعادة كب��
� طوال شهر رمضان، رغم

للقاء امتنع عنه الس�د محمود الوردا��
� المغرب ا �ه، و��م�ان�ة حدوثه ما ب��

�
أنها �انت تلمح له أح�ان

والفجر، إال أنه �ان يتهرب منها دون س�ب واضح، فخمنت أنه
ر�ما �س�ب الص�ام و�رهاقه، أو رداءة الجو الذي ال �شجع ع�

ء. �
��

� ال تراهن
ا ما تتقا�ل مع �عض ال�سوة الال��

�
ا ألنها أح�ان أ�ض�

� أ�امها العاد�ة. اتفقت مع جارتها إل�صا�ات ع�
�انتظام ��

الذهاب واصطح�ت معها هند، �عد أن أرسلتا مع مرسال ما
�حتاجانه هناك من أرد�ة وق�اق�ب و�ناء نحا�� كب�� للماء

� من النحاس و�عض المناشف. الساخن، وطاست��
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ا وتحمل نفس المظهر، الحمامات أغلبها ذات طراز واحد تق����
الواجهة مزركشة �األحمر واألب�ض ومن الداخل الغرف أرضها
احة، من الرخام، �عد المدخل هناك بهو فسيح وغرف لالس��
خلعت م��م و�ل�صا�ات فيها أرديتهن ق�ل الدخول إ� الغرفة
الساخنة وهو نفس الم�ان الذي �عاودن ف�ه ارتداء مال�سهن
خ�ا ع� �عد االستحمام، و�الطبع فعلت هند مثلهما، اس��
مصط�ة ع��ضة من الرخام مغ� �الح�، �عد أن لفا نفسيهما
�قطعة واسعة من القماش من تحت اإل�ط وتر�ا أ�تافهما عار�ة
� وسط الغرفة نافورة من الماء ال�ارد لها

وشعرهن مكشوف، ��
ش�ل �ديع، وصوت رقرقة الماء الم�ساب فيها �دفع المرء ال
، مروا ع�� غرفة � خاء والتخلص من تعب السن�� ا لالس�� إراد��
؛ ح�ث �انت الحرارة معتدلة التدفئة إ� البهو الرئ��� الداخ��
ا، ح�� إن هند شعرت �سخونة الم�ان وال�خار الذي شد�دة جد�
ول وتتعود ع� � ع�أ البهو، ل�ن أمها طمأنتها �أن هذا الشعور س��
الحرارة �عد قل�ل، البهو ع� ش�ل صل�ب �أر�ــع حنا�ا، تغ��

� الغرف من الرخام
المنطقة الوس� منه ق�ة، واألرض ك�ا��

�
األب�ض ل�ن يتخلله هنا �عض من الرخام األسود �ط��قة فن�ة ��
�
ة من اآلجر األحمر، ب�نها �� تجا�س �ديع، مع قطع صغ��

منتصف البهو مصط�ة عال�ة �سمح �الجلوس عليها، ي��عث من
وسطها نافورة من الماء الساخن، وجوارها مغطس ُ�صُب ف�ه
� سقف الق�ة �استمرار، الحمام

الماء الساخن من أنب��ة ��
مزدحم إ� حد ما ر�ما �س�ب التوق�ت، فف�ه ما ال �قل عن
ا من الفت�ات � �ن امرأة من �افة األعمار، وكث�� خمس وع��
ا دون المراهقات واألطفال، أغلب ال�ساء والفت�ات عار�ات تمام�
ح�اء منهن، لم يتعرف فيهن ع� أحد، ال�ل هنا سواء، سواء
ة ة سوداء أبنوس�ة المعة أو ح�� ب�ضاء ب��� أ�انت زنج�ة ب���
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� خل�ط عج�ب يتجاذبون أطراف األحاد�ث والنم�مة
ناصعة، ��

اث من إحداهن كونهن عرا�ا، � حلقات ��ل �ساطة دون إ���
��

�أنهن ��امل مال�سهن وز�ناتهن، غ�� أن هناك أخ��ات يتجولن
أو �جلسن حول النافورة، جذ�ت إل�صا�ات قطعة القماش

ل�س�� كتفها العاري و�� تقول ل���ب:
� غاب عنهن الح�اء؟ ال�� اخ�شوا

- ما �ال هؤالء ال�سوة الال��
ماتوا.

ا و�� تمصمص أح�مت م��م القماش حول جسدها أ�ض�
�شفتيها:

ة، لن - عندك حق، دعينا نذهب إ� الغرفة الخاصة م�ا��
أستطيع أن أجلس هنا، فنحن ال نعرف إحداهن كذلك.

اعتادت هند ع� الشعور �الحرارة وال�خار الساخن الذي
ا، واجهها لحظة دخول الغرفة الحارة، رغم أنه �ان ق���
فالسخونة شد�دة الوطأة ح�� إن إل�صا�ات ذكرت لم��م أن

ال�خار الساخن ر�ما �لهب جلد هند الرقيق.
� تكب�س �س�ط للجسد،

دخلت عليهن إحدى ال�النات و�دأت ��
د، � عمل�ة الحك �م��

ت�عته �طقطقة للمفاصل ثم �عدە �دأت ��
ا لألقدام وآخر ناعم ا خشن� ال�النات العامالت هنا �ستخدمن نوع�
ا من الصوف الخشن، � ا صغ�� للجسد، واستخدمن لهند ك�س�
غطت الرغوة الناتجة الرأَس والوجه ن��جة فرك الصابون �حفنة
من ل�ف شجر النخ�ل ملمسها ناعم وم��ــــح لل�دن، ضحكت
� وسط الرغوة و�� تلعب هند و�� ترى أمها و�ل�صا�ات عائمت��
� كفيها ا وتحاول أن تمسكها ب�� � حولها أ�ض� �الرغوة ال��
�ن، ص�ت الفت�ات العامالت عليهن الماء الساخن إلزالة الصغ��
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�
، و�� � � أخ���� غ�ة والشطف مرت�� ا وأعادوا ال�� الصابون تمام�

� والفرك برقة متناه�ة نات �التصب�� النها�ة قامت إحدى ال��َّ
و�ط��قة لط�فة ح�� شعرت ز��ب و�ل�صا�ات وح�� هند �متعة

حق�ق�ة �عد أن أحسوا براحة ال�دن والجلد �عد نها�ة الفرك.
نهضن ولفت الفت�ات حواليهن قطعة ع��ضة من القماش
احة ح�ث تم الجاف �إزار الحمام، اتجهن �عدها إ� غرفه لالس��
ا، ثم أعادوا ارتداء مال�سهن وجلسن يرتحن مع تجف�فهن تمام�
خاء، وهن ي��ادلن أطراف الحد�ث عن مناظر شعورهن �االس��
� الفرك و�اخ

ة �� ال�ساء �الداخل، وعن مهارة ال�النة األخ��
�
األطفال ي��عث من الداخل �صم اآلذان، ب�نما هند سقطت ��

س�ات عميق ع� حجر أمها.
� استعد للع�د �اصطحا�ه لع�� وحسن إ�

الس�د محمود الوردا��
ا لع�� الحالق، ورغم أن الحالقة أمر �دعو للملل خصوص�
ا ال �د منه ق�ل الع�د، جلسوا ع� كر�� وحسن إال أنه �ان أمر�

� غ�� م��ــــح داخل الد�انة، مس�ندين إ� الجدار، وانتظرا خش��
�عض الوقت ولم �كن �الوقت القل�ل ح�� حان دورهما، جلس
ع الس�د محمود ع� كر�� الحالقة �عد أن خلع عمامته، ف��
� القص

� عمله ع� الفور بتمش�ط الشعر، ثم �دأ ��
الحالق ��

� حر�ات ��عة ماهرة،
�استخدام أدواته المقص والمشط، ��

ا عن �أنه فنان يرسم لوحة �استخدام المقص والمشط عوض�
� الحركة ال �كف عن ال�الم

الفرشاة واأللوان، ولسانه مستمر ��
� ال �عرفها إال هو.. وهو فقط..، �أن ا عد�د أخ�ارە ال�� � نا��
� ال �فشون األ�ار إال له، ف�� � مح�� � إل�ه من �صاص��

األخ�ار تأ��
ا �المه ومع عودة اهتمامه برأس ال��ون ع� ال�ر�� قاطع�
، دخل الس�د إبراه�م مرقص د�انة � الجاذب الهتمام السامع��
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� التح�ة، ثم وجه الحالق مع ولدە أ�انوب، وأل�� ع� الجالس��
�المه إ� محمود الجالس ع� كر�� الحالقة:

ا. ا مقدم� - نع�م�
ا: فرد عل�ه شا�ر�

- أنعم هللا عل�ك.
ك ز�ونه � األ�ام العاد�ة غ�� أ�ام رمضان، �ان الحالق سي��

��
ا َمن �ان، و�توجه إلعداد الجالس ع� كر�� الحالقة �ائن�
القهوة لل��ون الجد�د الذي وصل مع أرج�لة، و�دخن الجالس
� ر�ما لم ينهها أو ا �ق�ة حجر أرج�لته ال�� ع� كر�� الحالقة أ�ض�
� االنتظار الممل،

ها من ق�ل مرات عدة أثناء جلوسه �� قام بتغي��
ب ع�� وحسن �أ�انوب ثم استأذن �لٌّ من والدە ثم خرجوا رحَّ

ا للشارع للفرجة ع� الناس ومن أجل �عض اللعب ح�� مع�
� دورهم. �ح��

ا معدن�ة مث�تة من طرفها
�
وضع األس� ع�د الرزاق الحالق ساق

� الطرف اآلخر المقوس آن�ة معدن ع�
� الحائط، وحاملة ��

��
ا ب�نما تحت ذقن الس�د محمود ا ض�ق� ش�ل قمع مثق��ة ثق��
ا للح�ة من المعدن مستديرة، ي�سكب من اآلن�ة المعلقة صحن�
سلسول من الماء الفاتر ع� رأس الس�د محمود لغسل الوجه
��

ً
ا ط��� والرأس والرق�ة �الصابون، واستغرق ع�د الرزاق وقت�

حك الشعر ومنابته �أظافرة الحادة �أسنان المشط، جفف
الوجه والرأس �مند�ل ثم الرأس �مند�ل آخر، ثم رطب اللح�ة
ب�عض الماء، وتناول المو�� الذي شحذە �استخدام حجر السن
ا ، ح�� أصبح جاهز� � ظهر ال�ر��

وقطعة من الجلد المعلقة ��
لالستخدام.



211

� وسند رأس ز�ونه ارتكز الحالق �قدمه ال��ى ع� كر�� خش��
� إزاله الشعر من أع�

ع� ركبته �عد تغطيتها �المند�ل، و�دأ ��
الخد األ�� إ� أسفلها، ثم انتقل لأل�من وكرر نفس الحركة، ثم
ساوى الشارب �عد أن طلب من ز�ونه أن �ضم شفت�ه ل�حدد
جوانب الشوارب، عاود الحالق حديثه عن آخر أخ�ار الحارات
� الوجه من الشعرات

والشوارع المح�طة �د�انته ب�نما ي��ل ما ��
� ، وعمد �مقراظ�ه إ� فتح�� � لم يزلها المو�� الشاذة النافرة ال��

األنف فقص ما فيها من شعر، أما األذنان فغسلهما بوضع ماء
ة عندە، � صوان األذن وفتحتها ��لة صغ��

فاتر فيهما، وأزال ما ��
� الحالق الصغ�� مرآة إ� الس�د محمود م ص�� دَّ

َ
عقب االنتهاء ق

الذي أمعن النظر فيها لنفسه، ثم أث�� ع� حالقة األس� ع�د
الرزاق �أن قال:

- �سلم إ�دك �ا عم ع�دالرزاق.
� ا�ش�اح ومشط

فما �ان من األس� ع�دالرزاق إال أن اب�سم ��
� �ان يرتديها شعر الرأس مرة أخرى ثم غطاها �العمامة ال��

� مجيئه. الس�د محمود ح��
� �س��ة

» الذي كرر معه نفس الحر�ات �� وجاء الدور ع� «ع��
وتجم�ل شعر الرأس، ل�ن �الطبع لم �كن �لغ كفا�ة لحلق لح�ة
ا، ناوله الس�د أو �شذيبها، و�عد أن انت� الحالق من حسن أ�ض�
ا المعروفة �ن قرش� محمود �ضع قطع من الفضة ذات الع��
� انتظار

�� � ، ان�فوا �عد أن سلم ع� الجالس�� �
�ال��ال الف��

دورهم وح�ا جارە وولدە الذي ودع صاحب�ه ق�ل ان�افهما مع
أبيهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ١٩- 

� � مضت المعاناة ال�� � ال�� لم ي�س محمد ع�� �اشا طوال السن��
ە، لقيها من ق�ل من تمرد الجنود عل�ه بواعز منه أو ح�� من غ��
ة من تمردهم، ولم ي�س ما خطط له من ا ف�� فقد عا�� هو أ�ض�
ق�ل من التخلص من المتمردين من الجنوط األرناؤوط والدالة
� وجود ج�ش م�ي �س�� ع� أحدث النظم

هم، ورغبته �� وغ��
� ذلك الوقت والذي شاهد

� �انت موجودة �� واألسال�ب ال��
ي وسائر الجيوش � � الج�ش الفر��� واإلنجل��

 �ه ��
ً

مثلها معمو�
� التوسع

النظام�ة، ل�ح�� بهذا الج�ش م� و�حقق طموحاته ��
والفتوحات الخارج�ة.

� اإلعداد الفع��
ع �� �عد عودة حملته األو� من ج��رة العرب ��

لتهيئة الظروف و�عدادها لبناء هذا الج�ش، ف�ان �جب أن �جد
، � ة ومختلف العتاد الحر�� الج�ش كفايته من السالح والذخ��
� األساس خدمة صناعة

و�ل ما �ان ي�ن�ه أو ي�شئه �ان هدفه ��
الج�ش، فمدرسة الطب ترجع إ� تخ��ــــج األط�اء الذين �حتاج
إليهم الج�ش، وتطور الزراعة وز�ادة الحاصالت الزراع�ة
� األساس،

واحت�ارها من ِق�ل الحكومة لخدمة تم��ن الج�ش ��
ح�� مصانع الغزل وال�سيج �ان الغرض منها توف�� احت�اجات
الج�ش من ال�ساء، ولتوف�� احت�اجات الج�ش والجنود من
� أرجاء

ة قام ب��شاء المصانع الح���ة المختلفة �� السالح والذخ��
فوا � من المهندسخانة ساهموا وأ�� م�، و�الطبع المهندس��
� ع� بناء ثكنات الجنود والمعسكرات والمس�شف�ات ال��

�حتاجونها، أما ال�عثات إ� أورو�ا فساعدته ع� وجود عدد
� ممن � ال�دا�ة من الض�اط، والعلماء، والمهندس��

�اٍف ��
يتصلون من ق��ب أو من �ع�د �األدوات الح���ة.
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�
�دأ محمد ع�� �اشا أو� محاوالته للنهوض �الصناعة الح���ة ��

� واسمه جونتار دي سنة ١٨١٥م ع� �د أحد الض�اط الفر�سي��
� تدر�ب فرقة من جنود ابنه إسماع�ل �اشا

فينور، أمر �ال�دء ��
ا ذهب ع� النظام الجد�د، وصارح الجنود �ذلك بنفسه لم�
� س�تلقاها � بوالق، وأعلن أن من �خالف التعل�مات ال��

إليهم ��
ض �عض الجنود ع� ما ي��دە ال�اشا س�عاقب ع� تمردە، اع��
، فأصدر أوامرە �طردهم ع� الفور ومصادرة �ل ما لديهم، الوا��
� حينها

� ع� أجسادهم، حاول ال�عض منهم �� ح�� مال�سهم ال��
التصدي لما ُ�فعل �ه فق��ل من حراس محمد ع�� �اشا

ب. � له �ال�� والجنود التا�ع��
ا، و�مجرد رح�له غادر محمد ع�� �اشا بوالق واتجه إ� ش��
� كتموها �عد ما ا وت�ادلوا ع�ارات الغضب ال�� اجتمع الجنود مع�
عل �أصحابهم، أ�دى الجنود تذمرهم أل�ابرهم من

ُ
رأوا ما ف

� رغ�ة
القادة، وانتهز �عض رؤسائهم هذا التذمر من الجنود ��

محمد ع�� تنف�ذ نظام جد�د عليهم، ودبروا مؤامرة لخلعه،
� فذهبوا إ� عا�دين �ك العائد من ج��رة العرب مع الحملة ال��

�انت هناك، و�ان من رؤساء األرناؤوط، واتفقوا معه أن يهاجموا
� الفجر، استأذنهم عا�دين �ك

� ق�ە �األز�ك�ة ��
محمد ع�� ��

� ع�  للق�ام ب�عض أشغاله الخاصة، وتركهم جالس��
ً

قل��
ا إ� � قدمها لهم، غ��َّ من هي�ته وخ�ج متخف�� الول�مة ال��
�
األز�ك�ة، دخل ع� ال�اشا الذي أ�دى استغرا�ه من هي�ته ��

� جلسته مع
ق�ە، أف�� عا�دين �ك إل�ه ��ل ما ق�ل وُرتب ��

المتأم��ن، ورجع إ� أصحا�ه وهم ال �شعرون �خروجه أو
عودته، أمر محمد ع�� �عض الجنود �محاوطة الق�، واتخذ
� الفجر

هو ط��ق الصعود إ� القلعة مع عسا�ر طاهر �اشا، و��
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جاء المتأمرون وجنودهم، فقا�لهم الجنود الذين �حا�ون
الق�، أطلقوا عليهم الرصاص، ومنعوهم من دخول الق�،
اجعوا وعادوا متخذين الط��ق إ� مات منهم عدد ال �أس �ه، ف��
� األسواق واعتدوا

وا �� القلعة وتجمعوا �الرم�لة وقرم�دان، ان���
ع� الناس و�ضائعهم وأموالهم، فلم �جد محمد ع�� �اشا �د
اجع عن قرارە بتف�ذ النظام الجد�د ع� الج�ش؛ ألن من ال��
�
وضعه الحا�� ال �سمح �دخول معركة مع جنود متمردين ��

وسط العاصمة، هادنهم ل�نه أ�دى اس��اءە من تمردهم، وأمر
� أسواقهم

بتع��ض التجار والناس عما افتعله الجنود ��
� كب��

وأموالهم، وترك تقدير التع��ض للس�د محمد المحرو��
� تلت قام بتوز�ــــع هؤالء التجار، وخالل الخمس سنوات ال��
الجنود خارج حدود العاصمة ل�ش��ت جمعهم، قام بتوز�عهم
� دم�اط ورش�د، وال�الد ع� فر�� الن�ل، وح�� ال

ع� الثغور ��
يث�� ر��تهم أرسل معهم قادة من أبنائه مثل إسماع�ل �اشا

� وسطهم جوار رش�د.
وطوسون �اشا الذي تو��

� سنة ١٨٢٠م محاوالته لتحد�ث نظام
أعاد محمد ع�� �اشا ��

ا من � إقامة مدرسة ح���ة، ولم �جد مانع�
الج�ش، وأ�دى ن�ته ��

� ع� علم �أسال�ب وأنظمة � أور�ي�� استحضار ض�اط ومعلم��
الجيوش الحديثة لتعل�م صفوفه، و�انت ال�دا�ة من خالل
� Seves- سل�مان �اشا الفر�ساوي ف�ما ال�ولون�ل الفر��� س�ف��
� صفوف الج�ش

� ليون، قاتل ��
�عد، فر��� األصل ُولد ��

الفر��� تحت إمرة نا�ليون ح�� �لغ رت�ة ال�ولون�ل، ثم خ�ج من
� يوم طلب من صد�قه

الجند�ة وعمل �الزراعة والتجارة، و��
ال�ونت س�جور أن �س� إل�ه لدى أحد شاة العجم أن �عهد إل�ه
بتدر�ب ج�شه، فنصحه �القدوم إ� م�، فجاء وقا�ل محمد
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ا مع ع�� �اشا الذي أعجب �ه و�حديثه الذي وجدە متوافق�
رغ�اته فعهد إل�ه ب�عادة تنظ�م الج�ش الم�ي ع� النظام

الحد�ث. 
، وطلب من � قدم لل�ولون�ل خمسمائة فرد من ممال�كه الخاص��
، � ا عن األع�� رجاله أن �فعلوا �المثل، وذهب بهم إ� أسوان �ع�د�
� نفوس الض�اط القدا� ال��ار

ح�� ال يث�� الضيق واله�اج ��
 منهم، وح�� �كون

ً
� يروا كولون�ل فر��� �درب الج�ش �د� ح��

ة � تلك الف��
� المحروسة، ��

الجنود �ع�دين عن أما�ن اللهو ��
� شوارع م�

دين �� جمع محمد ع�� �اشا �ل األطفال الم���
د، وأرسلهم �لها، و�ان عددهم ما �قرب من ثالثمائة ألف م���
، ليتعلموا القراءة وال�تا�ة � � عهدة ال�ولون�ل س�ف��

إ� معسكر ��
واللغة الفر�س�ة، والحرف ال�دو�ة.

� ساعة أ�شأ �أسوان أر�ــع ثكنات فس�حة إلقامتهم، ع� �عد ثل��
، وأمدها ��ل ما تحتاجه من ق� و�ستان محمد �ك الظ أوغ��
� تدر�ب هؤالء

� ال�ولون�ل صع��ات جمة ��
من األدوات، ل��

الممال�ك الذين اعتادوا ع� عدم النظام والصخب والتمرد من
آن آلخر، ولم �عتادوا من أسال�ب الحرب غ�� المواجهة �ال�ر
ا � مس��� �ان أمر� والفر، غ�� أن تدر�بهم من ِق�ل ضا�ط أورو��
�
ا عليهم وغ�� مح�ب، ف�انت نفوسهم تعاودهم �الرغ�ة �� جد�د�

، فأطلق � التمرد وتدب�� المؤمرات والتخلص من الضا�ط األورو��
أحد العسا�ر ذات مرة طلقة من الرصاص ناح�ة ال�ولون�ل وهو
 ومرت جوار أذنه ح�� سمع

ً
�مرنهم، ل�نها انحرفت قل��

� وقفته ولم �ضطرب، �ل وقف را�ط
ع�ع �� � ها، لم ي�� صف��

� مرة
� عمله وأمرهم ب�عادة إطالق النار، و��

الجأش واستمر ��
ا تلو اآلخر، هددە �عضهم �القتل، فطلب منهم أن ي�ارزوە واحد�

ً
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� م�ارزة، ال قتل غدر� وخ�انة، ف�ان
ا �� �ف� �� 

ً
فإن قتلوە �ان قت�

� طلب القتال عمل السحر ب�نهم؛ ألن مق�اسهم
لشجاعته ��

� القتال وجرأته، صاروا �عد ذلك مع
للجندي هو شجاعته ��

الوقت من أخلص أول�ائه، ال �منحوە إال الطاعة والتقدير،
ن � تدر�بهم ثالث سنوات، واستمر ع� ذلك ح�� تكوَّ

استمر ��
من تالم�ذە الهيئات األو� للض�اط.

ا إبراه�م �اشا
�
�ان �صحب ال�ولون�ل خالل التدر��ات أح�ان

� ع� الطاعة وات�اع النظام فساعد ذلك ع� حمل المتدر���
دين احتفظ ت ح�اتهم من الم��� الجد�د، أما الذين تعلموا وتغ��
اء � ف�ما �عد كخ�� محمد ع�� �اشا �النوابغ منهم، وأرسل ال�اق��
�
� تفتقر لتلك الحرف، وأ�شأ لهم الموا�� للمناطق التا�عة له ال��

ح�� �ستط�عوا أن يتواصلوا ب�نتاجهم مع الدول المطلة ع�
المتوسط لصالح م�.

ا �صعب تنف�ذە؛ � ع� التجن�د اإلج�اري �ان أمر� َحْمُل الم����
� عهود الممال�ك

� لم �عتادوا ع� التجن�د �� ألن الم����
� محمد ع�� �اشا أن يثوروا عل�ه عندما �جدون

السا�قة، فخ��
ائب المفروضة ا قد أض�ف لل�� ا جد�د� أن التجن�د اإلج�اري عبئ�
� تقوم �الزراعة ف�قل اإلنتاج، ولم عليهم، أو معه تقل األعداد ال��
� الج�ش

�� � �كن محمد ع�� �اشا ي��د تجن�د أرناؤوط أو عثماني��
� من س�ان كردفان وسنار، � تجن�د السوداني��

ع �� الجد�د، ف��
ا من �ن ألف� دار �حوا�� ع�� فجاءە إسماع�ل �اشا وصهرە الدف��
� عدي �القرب من منفلوط ع� أ�دي � ب��

، تدر�وا �� � السوداني��
ا الض�اط الذين تخرجوا من مدرسة أسوان الح���ة، ل�ن عدد�
ا من هؤالء الجنود مات لضعف ب�يتهم، وعدم قدرتهم ع� � كب��
التك�ف مع جو ال�الد والتدر��ات، غ�� أنهم لم يتحملوا أع�اء
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، و�� ما � الجند�ة، فأعاد محمد ع�� �اشا فكرة تجن�د م����
�انت تصادف هواە من ال�دا�ة، وأ�شأ ثكنات جد�دة لتدر�بهم

� فرشوط.
��

� وسخطهم من فكرة � الم���� ورغم ما لق�ه من نفور الفالح��
اجع عن تنف�ذها مرة أخرى، تجن�دهم اإلج�ار�ة، إال أنه لم ي��
� عن أراضيهم ودولتهم فل�س هناك �د�ل عن دفاع الم����
، � � الجند�ة مكره��

� ال�دا�ة ��
�أنفسهم، انتظم الفالحون ��

وس�قوا إ� المعسكرات �عد الق�ض عليهم من ِق�ل الحكومة
ا، �ان ال�عض �حاول التهرب ب�صا�ة أنفسهم �القوة غص��
ا وال �صلح ب�عاقات، فعمد كث�� إ� قطع س�ابته، ف�صبح ناقص�
�
ان �� ا للف�� ا �ان مخصص� للجند�ة، وآخرون �انوا �ضعون ُسم�

أعينهم، ف�صابون �ع� مؤقت، ا��شف القائمون ع� التجن�د
� �ساعدن ، فأمر �الق�ض ع� األمهات ال�� وا الوا�� هذا، وأخ��
� إعاقة أنفسهم، وطلب من رجاله جمع �ل قاط��

أبناءهن ��
� أورطة

س�ابتهم أو من أصاب نفسه �عاهة، ل�ستخدمهم ��
، ح�� اعتاد الناس ع� التجن�د اإلج�اري، � خاصة للمعاق��
� القرى،

 من مع�شتهم السا�قة ��
ً

ومنهم من وجدها أحسن حا�
ا، والطعام أفضل، فالزي العسكري ومظهرە جعلهم أ��� رق��
ا ثالث مرات ا محمر� ، ولحم�

ً
ا مفلف� ف�انوا �أ�لون �أمر الوا�� رز�

� دارە وسط أهله،
� اإلسب�ع، وهذا ما لم �كن يناله أي منهم ��

��
مع الوقت زال عنهم شعورهم السابق �الضعف والمهانة الذي
� نفوسهم العثمانيون والممال�ك من ق�ل، ف�اتوا

غرسه ��
�فتخرون �كونهم من جنود محمد ع�� �اشا ومن وضعهم
� �مثلها، و�رفضون مناداتهم الجد�د، �قا�لون غطرسة العثماني��

ا. � �عد أن صاروا جنود� �الفالح��
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مع �دا�ة يناير من عام ١٨٢٣ ا�تملت ست كتائب من الج�ش
، أو �ما �سمونها األُورطة، و�عد عام آخر من التدر��ات النظا��
المكثفة، نزل األورط النظام�ة إ� القاهرة، وقام �ضعة آالف من
�
المشاة ��امل أسلحتهم وعدتهم وعتادهم، �مناورات ح���ة ��

ا  واسع�
ً

، وهم يرتدون صديري، و�وا� الخانكة أمام الوا��
� �حزام وع� رأسهم ط��وش ا ع� الوسط، ومتمنطق�� م��وط�
� الض�اط عن الجنود �التط��ز الذي ي��ن ز�ــهم ذا أحمر، و�تم��
اللون األحمر، ابتهج محمد ع�� �اشا بنجاح مسعاە، ووصوله لما
� مضت، وأمر ب��شاء معسكر عامٍّ أراد وخطط له طوال سن��
�ن إلٍف � الخانكة، �ان �حتوي من ع��

للج�ش النظا�� الجد�د ��
� ع� الدوام، و�دأ �ن ألٍف من الجنود النظامي�� إ� خمسة وع��
� الحروب، ف�عث أول أورطاته إ� الحجاز، إلخماد

بت�ل�فهم ��
� آلخر، والثان�ة إ� السودان، وأرسل � تقوم من ح�� الثورات ال��
� تحت إمرة ابنه األر�عة األخرى إ� �الد المورة لمحار�ة اليوناني��

إبراه�م �اشا.
ا�سعت دائرة التجن�د �عد ذلك، واستجلب محمد ع�� �اشا
� تنظ�م الج�ش، و�دأت تتكون

� جدد ل�عاونوە �� ا فر�سي�� ض�اط�
� ع� أ�ديهم، أرسل منهم طائفة طوائف من الض�اط الم����
� أورو�ا، ثم عادوا ل�حلوا محل

�� � إلتمام تعل�مهم الحر��
� األجانب، وأصبح هناك مدارس ح���ة عدة غ�� المعلم��
�
� النخ�لة وأخرى ��

ها �� � أسوان وفرشوط، فأ�شأ غ��
الموجودة ��

� �ق� �ة للتعل�م الحر�� � جرجا، ح�� أنه أ�شأ مدرسة تجه��
� ة إ� أ�� ، قوامها نحو خمسمائة طالب، نقلها �عد ف�� � العي��
�
� لمدرسة الطب، ح�ث �انوا �� زع�ل �عد أن ُخصص ق� العي��
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�ة يتم إعدادهم لدخول المدارس الح���ة � تلك المدرسة التجه��
وال�ح��ة، ثم للمدارس العل�ا من �عدها.

�عد عودة إبراه�م �اشا من حرب المورة، حدث والدە عن نظام
� الذي شاهدە، وأشار عل�ه ب�شك�ل فرق الخ�الة الفر�سي��
خ�الة، فأعجب محمد ع�� �اشا �الفكرة، وأرسل �ستد��
� � المدرسة الح���ة للفرسان ال��

� من أورو�ا للتدر�س �� معلم��
� ق� مراد �ك، تو� تنظ�مها مسيو فار�ن

ة �� � أ�شأها �الج��
� ا لزي الفرسان الفر�سي�� ا مطا�ق� Varin، وارتدى الطل�ة فيها ز��

� الشتاء صديري أزرق اللون،
ما عدا الق�عة، ف�انوا �ل�سون ��

� الص�ف يرتدي رجال الج�ش �لهم
و�عضهم يرتد�ه أحمر، و��

� الشتاء قماش
مال�س ب�ضاء من قماش القطن السم�ك، ب�نما ��

الج�خ.  
ات�عت المدرسة نفس نظام مدرسة س��مور Saumur الح���ة
� الخانكة

الموجودة �فر�سا، وطور المدرسة الح���ة الموجودة ��
وجعلها ع� أحدث النظم، وجعلها لتنظ�م وتدر�ب فرق
� طرة مدرسة ح���ة للط��ج�ة تحت إدارة

المشاة، وجعل ��
الي الدون أنطونيو دي س�جرا Seguera، ثم � الم��

األس�ا��
� مدرسة ح عل�ه عثمان نور الدين �اشا ذات يوم أن ُي��� اق��
أر�ان حرب �الخانكة �القرب من المعسكر العام للج�ش، ففعل. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٠ -
� ط��ق العودة وهن ع� ظهر الحم�� قالت م��م:

��
ة، ال �د أن � رمضان �ف��

� من ق�ل أن �أ�� - أنا لم أزر الحس��
؟ عاود الرج�ع للب�ت، ما رأ�ك أن تأ�� م��

�
أذهب اليوم ق�ل أن أ

ُدهشت إل�صا�ات من قول م��م؛ ألنها تعرف أنه من الصعب
، فردت ا أن �دخل الجامع مس��� ق��� أو ح�� غ�� ق��� جد�

� دهشة:
��

- وك�ف أدخل؟
� �ساطة:

ردت م��م ��
� أمرك.

� م�� و�أنك مسلمة ولن �شك أحد �� - ستدخل��
� األمر، فأحست أن عندها من الشغف

�� 
ً

فكرت قل��
الستكشاف أما�ن لم تدخلها من ق�ل، وتعد من المحرمات
� هذا ال�لد، ل�نها تعرف أنه إذا صادف وحدث

عليها ز�ارتها ��
� أمرها أو عرفها أحدهم أو إحداهن، أو لم ت�د

شك ��
� ت�فاتها فسوف تتعرض ل�� طردة، و��ال لها

�المسلمات ��
ا، فرغم أن مالمحها الصع�د�ة ب أ�ض� اللوم واإلهانة ور�ما ال��
� تكون السمراء ال ت�دو ق�ط�ة ظاهرة كسائر األق�اط ال��
� الغالب �عرفون من

مالمحهم الق�ط�ة جل�ة، إال أن األق�اط ��
� وجوم ش�ه دائم وخوف وا�تئاب مالزم

هم، فهم �� ط��قة س��
�أن الحزن ال ينفك عنهم، ال�عض �ظن أن ظهورهم بهذا
� ت���تهم والطرق واألسال�ب

المظهر، ن��جة الشدة المراعاة ��
� ق�امهم �فروض دينهم، وأن س�ب وجوم مالمحهم

المت�عة ��
� ام بتعال�م ال�ن�سة الق�ط�ة، ال�� � هو أنهم ت��وا و�شأوا ع� االل��
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، صلواتها ط��لة وأصوامها ُتعرف أنها كن�سة ذات اتجاە �س��
�
، ل�ن هذا الوجوم هو من الضيق الذي �ح�ا ف�ه األق�اط �� كث��

� الفينة والفينة، فأورثتهم � تحدث ب�� ظل األحداث الطائف�ة ال��
ا محفورة �الوجوم ن��جة ما يتعرضون له من اعتداء من وجوه�
� ب�شددهم أنهم ينظفون ، أو المدع�� � �عض الجهالء المسلم��

� ال�فرة األنجاس. ال�الد و�طهرونها، من المس�حي��
� أحداث المظاهرات ضد الفر�ساو�ة أ�ام الحملة

ا �� ح�� قد�م�
�
الفر�س�ة، �ان �عض الناس �ستغل اله�ج والم�ج السائر ��

� و�نهب أموالهم، ال�الد، و�عتدي ع� بيوت األق�اط المس�حي��
�اعت�ارهم ع� نفس ملة الفر�ساو�ة، وأن أموالهم ود�ارهم
� أق�اط أو أرمن، وذلك مس��احة وحلٌّ لهم، سواء �انوا مس�حي��
� صفوف

� من �ان �قف جوارهم �� رغم أن من المس�حي��
� �عضهم، و�� ا ب�� المقاومة، ل�ن الجهل والع� �ان متفش��
� أن يرتدوا أز�اء معينة وقت ق��ب �ان ُ�فرض ع� المس�حي��
رضت عليهم من ِق�ل السلطنة العثمان�ة �غرض

ُ
�انت قد ف

� ع� ، �انوا مرغم�� � هم عن المسلم�� � االستهزاء بهم أو تمي��
ارتداء أز�اء زرقاء وسوداء، وعدم ل�س العمائم الب�ضاء، ف�انوا
� �عار ن��جة � الطرقات �ما لو �انوا موصوم��

ون �� �س��
� ح�� من ركوب ال�غال اخت�ارهم لدينهم، �ل �انوا ممنوع��
والخيول، ل�ن محمد ع�� �اشا منع �ل هذا �عد استقرار ح�مة

� الوال�ة.
��

� أحد األ�ام من عام ١٨١٤، أن تمردت حام�ة
تذكر إل�صا�ات ��

� المحروسة، وهم الط�ج�ة أو جنود المدفع�ة،
القاهرة ��

موا د�ارهم، �ان عدد � فتخوف الناس وأغلقوا حوان�تهم، وال��
الط�ج�ة ما �قرب من األر�عمائة عسكري، طالبوا بنفقات لهم

ُ
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سمت عليهم،
ُ
ا ق �ن ك�س� من الوا�� فأمر لهم �خمسة وع��

، يومها و�ان يوم خم�س نزل كتخدا �ك
ً

فسكتوا وهدأوا قل��
عند جامع الغور�ة وجلس ف�ه وأمر أهل السوق �فتح حوان�تهم
، وقل��ــهم وجلة، مع عدم � والجلوس فيها، فامتثلوا متخوف��
الراحة والهدوء، وتوقعهم ال�� والغدر من عسكر الط�ج�ة،

. � � �عض األحاي��
وتعدى السفهاء منهم ��

�ان من المعتاد أثناء االحتجاجات حدوث شغب وحوادث �قة
� �انت المحطة ونهب وتعدي ع� البيوت، و�يوت المس�حي��
ا ما تعرض � ا للهجوم عليها، �ل وكث�� األو� واأل��� تعرض�
� المحروسة

المس�حيون للقتل وسط �ل ما �حدث من فو�� ��
� تلك المرة

مع �ل قلق، و�ان الوا�� �درك ذلك، فسمح لهم ��
�حمل السالح للدفاع عن ح�اتهم وأوالدهم وأموالهم ود�ارهم،
كوا ل�فعلوا ما �ل هو من أمدهم �السالح وال�ارود، وأمر أن ُي��
ي��دون من تحص�نات لحاراتهم ضد االعتداءات الغوغائ�ة
المحتملة، فحصنوا مسا�نهم ونواحيهم وحاراتهم وسدوا

المنافذ و�نو كرانك واستعدوا �األسلحة والبنادق.
قالت إل�صا�ات �صوت �حمل رغ�ة دفينة �عد تردد وتفك��

� األمر:
� اتخاذ قرار ��

وصمت للحظات ترددت فيها ��
� من الداخل، ول�ن � معك وأشاهد الحس��

ا أنا أحب أن آ�� - ط�ع�
ماذا سنفعل إن كشف أحدهم أمرى؟

� ثقة:
ردت م��م ��

� ٌء ما دعي�� �
- اتركيها ع� هللا لن �كشفك أحٌد، ل�ن لو حدث ��

� أنِت. أنا أت�ف واسك��
فتمتمت محذرة:
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ا � طعام�
- ال ن��د أن نتأخر ع� الب�ت كذلك، هل جهز��

إلفطار�م؟
� �ساطة:

ردت م��م ��
� أعود - جهزت �عض القن��ط ق�ل أن أخ�ج وسلقته، وح��

ا ساعة المغرب. � �عض ال��ت ح�� �كون ساخن�
سأقل�ه ��

و�الفعل أمرا من �سحب الحم�� بتغي�� اتجاهه، والتوجه ناح�ه
، شعرت إل�صا�ات �التوتر لّما وقف موكبهم � جامع الحس��
� الذي �عدُّ أقدس مساجد القاهرة، الصغ�� أمام مسجد الُحس��
� ز�ارتهن

�� � ن إ� ق�� الحس�� � ح��
ا �ال�سوة الال�� �ان ممتلئ�

� المحروسة �داومن
األسبوع�ة ع� ما ي�دو، فأغلب ال�سوة ��

ك �المقام ا مهما �انت الظروف للت�� � أسبوع�� ع� ز�ارة الحس��
وصاح�ه، �انت معرفتها �الطقوس قل�لة أو معدومة ل�نها ت�عت
� خش�ع، خلعتا نعليهما وحملت م��م

م��م ومشت جوارها ��
� أقدامهن جوارب من الجلد

ا، �ان �� هند لتخلع عنها نعلها أ�ض�
� الناعم أصفر اللون، حملوا النعال معهما وتحر�ا داخل

المرا���
� الجهه الشمال�ة من األزهر، والذي أع�د

المسجد الذي �قع ��
بناؤە أ��� من مرة من ق�ل، المنطقة األمام�ة ع�ارة عن رواق
أنيق ذي أعمدة عد�دة تحمل السقف، واألرض�ة مغطاة
�السجاد كسائر المساجد، دخلن إ� الم�ان المدفون ف�ه رأس
� أعماق أرضه، وهو ع�ارة عن قاعة م��عة تعلوها

�� � الحس��
� دفن تحتها األثر نصب مستط�ل مغ� ق�ة، فوق ال�قعة ال��
�قماش من الح��ر األخ�� مطرز ع� أطرافه �عض ال�تا�ات
�ــــح س�اج � لم �ستطعن قرأتها لجهلهن �القراءة، �ح�ط �ال�� ال��
� الجزء العلوي نماذج من

ونز المزخرف، و�� مرتفع من ال��
� الذي

� الصا��
ال�تا�ات المنمقة، األرض مرصوفة �الرخام الن��
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يتألأل من شدة نظافته، حملت إل�صا�ات هند ع� ذراعيها، ر�ما
لتتوارى خلفها من أي شخص ر�ما يتعرف عليها، ُطفن مع الزوار
، �انت م��م و�ق�ة الزوار � �ــــح من ال�سار إ� ال�م�� حول ال��
�ــــح ب�مناهم و�ق�لونه �شفاههم ثم �ضعونها ع� �لمسون ال��
�
، مع تالوة الفاتحة �صوت خف�ض، حذت حذوهم �� � الجب��

� خفوت،
الحر�ات و�� تحرك شفتيها �أنها تتلو الفاتحة ��

ال�ث�� من الموجودين رجال و�ساء ت�دو عليهم التقوى الواضحة
واإلخالص ف�ما �فعلون، ح�� إن ال�عض �ان �ق�ل الس�اج بورع
 �الخش�ع

ً
� آن واحد، إل�صا�ات شعرت حق�قة

وصدق ��
� �ها �عض ما تحفظه

والشجن من الجو المح�ط بها فرددت ��
ا من تران�م. سماع��

� واتجهن إ� األزهر �عد ما طل�ت هند خرجن من الحس��
� طلبها،

وألحت عليهما ح�� رضخت الس�دتان لها، وطاوعاها ��
�
ا، فهو �� � � ولن ي�تعدا كث�� ر�ما ألن األزهر ع� مق��ة من الحس��

� الشارع الرئ��� للمدينة و�اب الغ��ب. منتصف الط��ق ب��
� المدينة،

األزهر مسجد القاهرة الرئ��� وأول مسجد ُش�د ��
ا ما حدثت ف�ه عمل�ات ترم�م � ق، كث�� ە جامعة ال�� وال�ل �عدَّ
وتوسيع، فقد ش�د �عد ما �قرب من �سعة أشهر من بناء أول
� ع� مساحة ا، ورغم أنه مب�� حائط للمدينة عام ٩٧٠م تق����
ة المح�طة �ه من الخارج تجعله ال واسعة، إال أن المنازل ال�ث��
ي�دو بهذا اال�ساع من الخارج، فمن ينظر إل�ه من الشارع
� ال يرى سوى الم�ذن والمداخل، المسجد له بوابتان الخار��
رئ�س�تان وأر�عة مداخل صغرى، ول�ل بوا�ة رئ�س�ة مدخالن
ومن فوقهما حجرة للدرس مفتوحة من األمام والخلف، و��ل
المساجد، ال�ل �خلع حذاءە ق�ل الدخول رغم أن هناك فناء
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�
� البوا�ة الرئ�س�ة وم�ان الصالة. البوا�ة الرئ�س�ة �� واسع ب��

وسط واجهة المسجد، و�� أقرب المداخل من شارع المدينة
ة وع� جان�يها مسجدان ، داخل هذە البوا�ة م�ا�� الرئ���
ة المرصوفة ان، مررن من ب�نهما إ� الساحة ال�ب�� صغ��

� تح�ط بها أروقة ذات أعمدة. �األحجار وال��
� ع� الجوانب � مواجهة المدخل، واألروقة ال��

الرواق الرئ��� ��
الثالثة األخرى مقسمة إ� عدد من الحجرات �سكن فيها الطل�ة
القادمون من أنحاء العالم أو من أقال�م م�، ُتفصل األروقة عن
� األعمدة، و�� �عضها وعن الساحة �حواجز خش��ة تقام ب��

� الجانب الذي �ه البوا�ة الرئ�س�ة؛ إذ ال يوجد هناك
ة �� صغ��

� الطابق
سوى صف واحد من األعمدة، �ما يوجد �عض منها ��

. � ا، و�خصص �ل رواق ألبناء �لد مع�� العلوي أ�ض�
� األروقة، وهند تجري و�س�قهما ثم تعود لتدور

تجولن ��
اح الموجودة ف�ه، رغم أنها تخ�ج حولهما، �انت سع�دة �ال��
ا مع أخواتها، إال أن هذا الم�ان أثار البهجة والسعادة � وتلعب كث��
 من ز�ارتها السا�قة لّما �انت

ً
داخلها، رغم أنها ال تتذكرە إال قل��

� جاءت مع أبيها وأخواتها ذات مرة،  ح��
ً

أصغر �عام أو أ��� قل��
ا مختلفة من حولهما، من مكة، والمدينة، ومن كن يرون أجناس�
� شمالها، � من وسط إف��ق�ا، أو مغار�ة من مواط�� سور�ا، مسلم��

�ما �ان هناك عثمانيون وفرس ومسلمون من الهند.
ى ساحة أصغر فيها حوض كب�� من ع� �سار الساحة ال���
ا ومغلق �حواجز خش��ة الماء للوضوء، الرواق ال�ب�� واسع جد�
� صف األعمدة األمام�ة، جدران الرواق مطل�ة �ال�لس ب��
� غا�ة ال�ساطة دون ت�لف،

األب�ض، أما المحراب والمن�� �انا ��
واألرض مغطاة �الح� رغم وجود �عض السجاد هنا أو هناك.
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� � حول المعلم�� �ان هناك �عض الحلقات من المستمع��
� شد�دين لما ُيت� الساندين إ� األعمدة، ينصتون �ان��اە وترك��
ح ألمور الدين المختلفة، ول�ل عليهم من تفس�� للقرآن و��

معلم عمود خاص �ه يؤم حوله تالم�ذە.
�عد أن انتهوا عاودن ط��قهن ممتط�ات الحم�� من جد�د، هند
سعدت �لعبها وج��ــها داخل ساحة الجامع األزهر، ل�ن
إل�صا�ات ر�ما �انت أسعد منها و�� �شعر �الفخر؛ ألنها
�
� المسجدين األشهر ��

ة الدخول والتجول �� � تمتعت �م��
ا س�دة � تقا�ل المس��� وخصوص� المحروسة رغم القيود ال��

مس�ح�ة لدخول هذە المساجد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢١- 

�
لم ي�س محمد ع�� �اشا الصناعات الح���ة، فقد �دأ إ�شاءها ��

� الج�ش؛ ألنه رأى أن
القلعة مع �دا�ة التط��ر الذي �دأە ��

االعتماد ع� جلب السالح من الخارج �عرض قوته للخطر
و�جعل الج�ش وال�الد تحت رحمة الدول األجن��ة، ف�ان إ�شاء

دار صناعة القلعة أو ترسانة القلعة.
تو� أدهم �ك - �اشا ف�ما �عد - إدارة المهمات الح���ة، وأسس
دار صناعة ترسانة القلعة لصنع األسلحة وصب المدافع، و�ان
� عهد ح�م محمد

قد جاء من األستانة واستوطن المحروسة ��
ع�� �اشا، احتوت دار صناعة القلعة ع� أقسام خاصة بتص�يع
� والمهمات الخاصة �الج�ش، المعدات الح���ة والعتاد الحر��
ف�ان بها أقسام خاصة لصنع زناد البنادق والسيوف والرماح
� �ان وحقائب الجنود وحمائل السيوف إ� جانب اآلالت ال��
�ستخدمها ال�لطج�ة - حاملو ال�لط، واللغمج�ة - ناسفو
هم، �اإلضافة إ� وجود أقسام خاصة لُح�� الخ�ل األلغام، وغ��
من اللجم وال�وج واأل�از�م وِقرب الماء وأطقم الخ�ل والجلود
المدبوغة وحدوات الخ�ل، وأقسام خاصة للمدافع وعجالت
ع��ات المدافع، �ما �ان بها مصنع م�سع لعمل صناديق ال�ارود
ومواس�� البنادق، ومصنع آخر لصنع األلواح النحاس�ة
� السفن �حتوي ع� آلة �خار�ة شد�دة � تجه��

المستخدمة ��
ا، �ان يوجد �دار

�
�ن حصان الضغط �انت قوتها تعادل ع��

صناعة القلعة الط��خانة أو دار صناعة المدافع و�انت موجودة
عند �اب الينكج��ة اإلنكشار�ة، وه�� لس�ك المدافع وعملها
وق�اساتها وقذائف المدافع وارتفاعها ومقاديرها، �ان مصنع
 �ه أقسام عدة؛ قسم صب المدافع أو

ً
ا مستق� المدافع مصنع�
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مس�ك المدافع، وقسم صهر المعادن، وقسم عمل ع��ات
المدافع ولوازمها، وقسم لصنع عجالت المدافع ولوازمها، �ان
� أر�عة إ� اوح ما ب�� �صنع �ه أر�عة مدافع �ل شهر وزنها ي��
� � المصنع المدافع الهاون ال��

ثمان�ة أرطال، �ما �ان �صب ��
� القالع والحصون إ� جانب مدافع �ان ي�لغ

�انت �ستخدم ��
�
ون بوصة، �عد ذلك أ�شأ محمد ع�� �اشا �� قطرها أر�ــع وع��
 لصنع البنادق تحت إدارة اإل�طا��

ً
الحوض المرصود معم�

ا لل�سيج، عمل ف�ه � �دايته �ان معد�
مارنجو، رغم أن المصنع ��

� الشهر ما �قرب من ستمائة
ا، ي�تجون �� ألف ومائتا رجل تق����

، �ما أن �ل أمور ق�ادة بندق�ة أو أ��� ع� الطراز الفر���
الج�ش، و�دارة شئونه، والصناعات الح���ة، أ�شأ لها محمد ع��

�اشا نظارة خاصة تعرف �ديوان الجهاد�ة.
� القلعة والورش والمصانع،

� يوم ب�نما �ان العمل �دور ��
و��

ة، �ل فرد فيها م�لف �مهمة محددة، ينفذها كخل�ة نحل كب��
ان.. ب�تقان، اشتعلت الن��

�
ت �� لم �عرف أحد مصدرها أو ك�ف اشتعلت، ل�نها ان���

�عة لم �كن ألحد ِق�ل �مواجهتها، تجمع العاملون وحاولوا
ان، � و�نقاذ ما �مكن إنقاذە من وجه الن�� إطفاءها و�نقاذ المصاب��
ا�دة، ح�� امتدت � � �عة م��

ت �� ان �انت �اسحة ان��� ل�ن الن��
ة من �ل الموجودين من إ� مخزن ال�ارود، �عد محاوالت كث��
� قطع

منعها، فروا من أمام المخزن �عد ما ي�سوا من محاولتهم ��
ا، دمر أ��� من � ا كب�� ان إل�ه، انفجر المخزن انفجار� ط��ق الن��
ان ا من البيوت المجاورة للقلعة، ومات جراء الن�� � ب�ت� خمس��
� رجال و�ساء واالنفجار وتدم�� البيوت نحو أر�ــع آالف ما ب��

وأطفال.
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أصلح محمد ع�� �اشا القلعة ع� الفور �عد انتهاء الح��ق،
وشحنها �المدافع، و��� �القرب منها قلعة أخرى ع� ذروة
، �ما أصلح القالع ف ع� األو� - قلعة محمد ع�� المقطم ���
� � سواحل م� وتأم�� الموجودة �اإلسكندر�ة، وعهد بتحص��

� فن االستح�امات استقدمه من
�� � استح�اماتها، لمهندس حر��

أورو�ا، �س� المسيو جل�س Galice، وأنعم عل�ه �ال��او�ة. 
� بناء أسطول �حري م�ي �مخمر ع�اب ال�حار،

ع �� �ان قد ��
� �ان �جهز للحملة الوهاب�ة، ولم ينقطع � ترسانة بوالق، ح��

��
ة عن العمل فيها �عدها، �ل تابع فيها بناء المرا�ب الصغ��
� استخدمتها الحكومة لنقل ة من السفن التجار�ة ال�� وال�ب��
المتاجر والمهمات ع� الن�ل وع� شوا�� ال�حر المتوسط،
سخانة، فأص�حت مليئة � ال��

واستمر العمل واإل�شاء ��
�ن وال�تاب واألمناء �كتبون و�ق�دون الصادر � والم�ا�� �المالح��
والوارد، ل�ن محمد ع�� �ان �درك أن هذە مجرد سفن عامة أو
� سفن ح���ة؛ ألنه �درك أن قوة

ناقلة للجنود، ل�نه �ان �طمع ��
� الخارج إال إذا �ان

م� لن تكون �اف�ة للدفاع و�سط نفوذها ��
� إ�شاء الدونمة

� قوي، ف�دأ �� لها ع� ظهر ال�حار أسطول حر��
� ثغور

اء �عض السفن الح���ة أو طل�ة إ�شائها �� الم��ة ���
مرس�ل�ا، ول�فورن، وت��ستا، وسلحها �المدافع، وو� عليها
، أما مالحوها ونوت�تها �انوا � � والعثماني�� � من اإلسكندر��� ق�اط��
� لتعل�م ال�حارة � و��طالي�� ا فر�سي�� ، ووظف ض�اط� � متطوع��

وتدر�بهم. 
�ان �اإلسكندر�ة ترسانة ع� الطراز القد�م تب�� فيها �عض
� م�ان ق��ب من

السفن، ع�ارة عن مظالت من الخشب ��
ال�حر، عهد برئاسة الهندسة فيها إ� شا�ر أفندي اإلسكندري،
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� �س� الحاج عمر، وهو من �عاونه مهندس سكندري من األهل��
ا � فن بناء السفن، عينه محمد ع�� رئ�س�

�� � مشاه�� المعلم��
لإل�شاء وعمارة السفن، ووظف الحاج أحمد أغا لمناظرة بناء
� الدول األور��ة أن محمد ع��

ت �� السفن، األخ�ار ان���
� بناء ج�شه وتط��ر

�� � � األور�ي�� اء والموظف�� �ستجلب الخ��
موان�ه و�ناء أسطولة، فح�� المسيو ب�سون Besson، وهو
ق�طان فر��� من ض�اط السفن الح���ة الفر�س�ة، إ� م�
�عرض خدماته، �ما ح�� ال�ولون�ل س�فز من ق�له، فجعله
� ترسانات

� أمر �صنعها �� ا للسفن ال�� محمد ع�� �اشا مالحظ�
أورو�ا، نال ثقة محمد ع�� وتر�� إ� رت�ة ال�ك��ة فصار �عرف

ال ب�سون �ك.  �الف�س أم��
�ش�ت

�
� ال�حر المتوسط، وأ

تكونت الدونمة الم��ة األو� ��
، محرم إدارة خاصة لألساط�ل الم��ة ع� رئاستها صهر الوا��
�ك مع احتفاظه �عمله السابق �محافظ لإلسكندر�ة، ل�ن هذە
� موقعة نافار�ن، أ�ام

� عليها ��
��

ُ
الدونمة ما لبثت أن ُدمرت وق

حرب المورة، ورغم حزن محمد ع�� �اشا ع� ض�اع أسطوله
� المعركة، إال أنه عزم ع� إ�شاء أسطول جد�د �عوض

ا �� غدر�
� تك��نه من السفن

ع �� األسطول الذي خ�ته م�، و��
� الثغور األورو��ة.

� �ان أمر �صنعها �� الح���ة ال��
ى �اإلسكندر�ة لبناء السفن � تأس�س ترسانة ك��

�عدها �دأ ��
زي ا �مهندس �حري فر��� �د� المسيو س�� الح���ة، مستعين�
� فنون

ة �� Cerisy، من ثغر طولون، مشهود له �ال�فاءة والخ��
سانات، �ان � فن بناء السفن واألحواض وال��

ال�ح��ة، خاصة ��
� مرس�ل�ا، فأرسل

�� � � ح���ت�� قد عهد إل�ه من ق�ل إ�شاء سفي�ت��
� إل�ه محمد ع�� �اشا �عرض عل�ه أن �ح�� إ� م� ل�ستع��
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� و�عداد و�عادة إح�اء ال�ح��ة الم��ة، فوافق، � تجه��
�ه ��

� الميناء سوى
� أب��ل ١٨٢٩، ولم �كن ��

وح�� إ� م� ��
� نجت من واقعة نافار�ن، ال�ق�ة ال�اق�ة من العمارة الم��ة ال��
�ش�ت بثغر البندق�ة، وأخرى

�
ا �انت أ فرقاطة بها ستون مدفع�

� ثغر ل�فورن، وجملة سفن من طراز ال�ورف�ت
�ش�ت ��

�
�انت أ

واإلب��ق، �انت هذە السفن مفتقرة إ� مهمات القتال ومعداته؛
زي � ثغور تجار�ة ال ح���ة، فجهزها المسيو س��

�ش�ت ��
�
ألنها أ

�جهازها وأ�شأ فيها مخازن لل�ارود لتكون صالحة للقتال، ثم
ى بناء ع� طلب محمد ع�� �اشا، سانة ك�� ا ل�� وضع تصم�م�
� �انت سانة القد�مة ال�� ولم �كن �اإلسكندر�ة حينها سوى ال��
سانة � تلك ال��

تصلح أن تكون نواة لبناء الجد�دة، وقد ب��ت ��
سفينة من طراز ال�ورف�ت، وأخرى من طراز اإلب��ق، وثالثة
� إ�شائها

ذات حجم كب�� حولت ف�ما �عد إ� فرقاطة، ساعدە ��
الحاج عمر. 

وا �عض ، واش�� �
حفر �ضعة آالف من الجند أساس الم�ا��

سانة، وع ال�� األما�ن ع� الشا�� من أصحابها وألحقوها �م��
واسُتجِلب النجارون، والحدادون، والقالفطة، والس�ا�ون،
�
والم��ان�كيون، والش�ان من ش�� أنحاء القطر الم�ي للعمل ��

سانة واألعمال ال�ح��ة، تم تدر�بهم ع� �د المسيو إتمام ال��
��زي والحاج عمر، وتخ�ج منهم األون�اش�ة، والجاو�ش�ة،
� عام ١٨٣١، وأصبح فيها معهد

سانة �� والض�اط، ا�تمل بناء ال��
� بناء السفن وترم�مها و�صالح آالتها وم�كنتها، لتعل�م الم����
أنعم محمد ع�� �اشا ع� المسيو ��زي �ال�ك��ة �عد إتمامها،

سانة، ثم رقاە إ� رت�ة لواء ف�ما �عد. وجعله �اشمهندس ال��
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� الميناء، فأعفاهم
�� � �ان �عمل ال�ث�� من الق�ط المس�حي��

ا �ذلك، مع محمد ع�� �اشا من دفع الج��ة، وأصدر مرسوم�
إعفاء األق�اط الذين يؤخذون للجهاد�ة ل�ونهم يؤدون مصالح

ي ومن اللزوم رعايتهم ورفاهيتهم. الم��
سانة الجد�دة العد�د والعد�د من السفن � ال��

ُش�دت ��
والفرقاطات والبوارج الح���ة، مثل ال�ارجتان م� وع�ا وهما
� ذلك

�حجم السفن الفر�س�ة ذات الثالثة أسطح المعروفة ��
 من

ً
ا ط��� الع�، السطح األول ل�ل منهما �حمل ٣٢ مدفع�

ا من � ا قص�� ع�ار ٣٠، والسطحان اآلخران �حمالن ٦٨ مدفع�
نفس الع�ار.

�ش�ت أو رممت
�
� أ ا عن السفن ال��

�
� كتا�ه ب�ان

كتب �لوت �ك ��
� آخرە:

�ر ��
ُ
ف�ه، ذ

ا من الت�س�قات «من المستطاع التحقق �أن قسما عظ�م�
�
� بنا�ة السفن الح���ة الفر�س�ة وجدت ��

ت��ات المرع�ة �� وال��
� فر�سا

�ش�ت �القطر الم�ي ق�ل وجودها ��
�
� أ السفن ال��

بزمان ط��ل، أي إن ترسانة اإلسكندر�ة س�قت ترسانات فر�سا
� بناء السفن».

إ� الوسائل الحديثة ��
 ولما ظهر استعمال ال�خار أمر محمد ع�� �اشا دار الصناعة
ب��شاء سفن ح���ة �خار�ة فصنعت بواخر عدة تعمل �ال�خار،
� خصصها لحمل منها وابور الن�ل وأسيوط ورش�د وج�الن ال��
�د وجعل لها إدارة خاصة سماها القوم�ان�ة الم��ة، وجعل ال��
هناك سفن عد�دة للنقل لها إدارة خاصة تو� رئاستها محمد
قراف�ش قبودان ثم خلفه محمد راشد �ك ثم خلفه أوزون أحمد

قبودان. 
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ا � �ان يتم إ�شاؤها تقام لها حفالت ضخمة ابتهاج� السفن ال��
�
� تق�مها الحكومات األورو��ة �� ولها إ� ال�حر �الحفالت ال�� � ب��

ثغورها الح���ة �مناس�ات إ�شاء البوارج الجد�دة، ح�� محمد
ا لها و�عالء لشأن ع�� �اشا بنفسه معظم هذە الحفالت تقدير�
األسطول، و�ان ُي��� �ج��دة الوقائع الم��ة أخ�ار هذە

� وصف إحدى الحفالت:
تب ��

�
الحفالت، فك

«إن الغليون ذا الهيئة الس��ة، المح� �اسم اإلسكندر�ة، تع��ف
إ�شاء آالته البه�ة وعمل أدواته الح���ة، ووصف أ�عادە الثالث�ة،
� سلك السطور والوقائع،

قد تقدم ذكرە الشائع، واندرج ��
والمراد ذكرە اآلن قطع ح�ال تعلقاته من القطر ال�حري، ل�ط��

�أجنحته العنقاء إ� العالم ال�حري، وقد وافق هذا غرة شع�ان
� الساعة الرا�عة من النهار؛ ح�ث تجلت مشاهد

المعظم ��
ة جميع األمراء والعظماء، وزمرة األنوار، و�ان ذلك �ح��
، � ، وقاط�ة األهل�� � الصلحاء والعلماء، وقناصل الدول المستأمن��
مع جملة أوالدهم ال��ار، وع�الهم الصغار، و�انوا لدى ساحة
�ن كنجوم السماء، وأما سعادة سانة الواسعة األرجاء، من��� ال��
ا، وهلم جرا، واستصحب أفندينا و�� النعم فإنه ركب الفلك �حر�
�ف الد�ار �معيته أحد رجال الدولة الَعل�ة، المأمور ب���
� �ه مصط�� أفندي نظ�ف، ح�� وضع لدى الم��ة، أع��
�ف، و�ان الغليون إذ ذاك قد �ادر إ� سانة قدمه ال�� موضع ال��
قطع أ��� العالئق، ووداع الخالئق، �حضور المهندس الذي هو
، الخواجة ��زي الفر�ساوي، فتقدم المومأ إل�ه ل�ل من�قة حاو�
لدى ساحة م�ارم و�� النعم، وأشار إ� أن هذا هو وقت الدعاء
من زمرة العلماء، فتقدموا إ� جهة الغليون الرا�� �الطود
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، فتال حي�ئذ لسان � ون آم�� ، ولدى دعائهم قال الحا�� � المت��
حال الغليون، عمَّ ي�ساءلون.

� العالئق، وأ�شد �مح�� الخالئق.
ثم ن�ذ �ا��

ا طت �حر� لست أخ�� عسف ال��اح إذا ما ِب�ُت من ساحل ووسَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٢- 
� ساعة عصاري هادئة، مرت الس�دة

�عد انقضاء أ�ام الع�د، و��
� ب�تها، تدعوها لحفل طهور ابنها

حف�ظة ع� الس�دة م��م ��
� ونصف ع�دالرحمن الذي قرر والدە طهورە �عد أن أتم عام��
ا، الس�دة حف�ظة صد�قتها منذ الصغر و�انت جارتها العام تق����
� ب�ت أبيها ق�ل الزواج، و�عد أن تزوج �الهما لم تنقطع

��
� المناس�ات،

ا �� صداقتهما، وواظ�ا ع� ت�ادل ال��ارات خصوص�
الولدان خرجا من ق�ل الض� إ� والدهما �الورشة، وهند تلعب
انها، قا�لتها أمام الب�ت لع�ة الحجلة مع صد�قاتها من بنات ج��
� غرفة الجلوس، قامت

حاب والتهل�ل ودعتها للراحة �� م��م �ال��
ء � م�� تا�ة و�ناء زجا�� ب�عداد ص�ن�ة القهوة �ما عليها من س��
ا �الض�فة ة، ترحي�� � من القهوة المعت�� �الماء، لزوم إعداد فنجان��
ا إال أنها � ، فالقهوة رغم أنها ال ت�ناولها كث��

ً
خاء قل�� ولالس��

� تجلب عليها الطمأن�نة ها من األمور المحب�ة لنفسها، وال�� تعت��
�
عون �� وهدوء النفس، رغم أن أغلب األها�� �خشون منها و�دَّ

ر له»، ُملئت ره�ة: «إنها تصبغ ال��د �لون القهوة و�س�ب ال��
، الذي � � ال�م�� ال�نكة النحاس�ة �الماء، �عد أن وضعت فيها ال��
� العرب، �عد أن اە الس�د محمود من أحد التجار ال�مني�� اش��
� �� من األش�اء األساس�ة � مطحنتها النحاس�ة، وال��

طحنته ��
� �انت تصنع من ا، كذلك المحمصة ال�� � �ل ب�ت تق����

��
� أثناء � تقل�ب حبوب ال��

الحد�د أو النحاس و�ستخدم ��
ل �خلو منهما ع� اإلطالق إال � تحم�صها ع� النار وال يوجد م��

ف�ما ندر.
�ــها بنفسها من سوق العطار�ن التح��جة المخصوصة �ش��
ا ؛ لذلك �كون فنجان القهوة مح�ش� � � الب�ت مع ال��

وتخلطها ��
ً
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 منه دون تح��جه،
ً

ك قل�� �أفضل النكهات التح��ج�ة، ل�نها ت��
ا إن جاءهم زائر �فضل القهوة دون تح��جها، �ما �فعل تحس��

الس�د إبراه�م مرقص وزوجته الس�دة إل�صا�ات.

� � كوب صغ�� وناولته للس�دة حف�ظة ال��
ص�ت القهوة ��

ا وأساوَر ذهب�ة تجلجل � �دها الب�ضاء الممتلئة لحم�
تناولته ��

معط�ة صوت جرس مث�� و�� تقول:
- تذك��ن ما حكي��ه �� من ق�ل عن أن �عض الشي�خ �انوا

�فتون �أن القهوة حرام؟
ردت الس�دة م��م مب�سمة و�� تصب قهوتها والدخان يتصاعد

منها:
� وأنا - نعم �ان الناس ينكرونها �أنها خمر، سمعت ذلك من أ��
� وصاروا

� السلطان العثما�� عيتها مف�� ة، ح�� أف�� ��� صغ��
�� رغم أنها ع���ة األصل من ال�من.

�طلقون عليها القهوة ال��
تا�ة بوضع الغطاء النحا�� ع� � الس�� تا�عت �المها و�� تط��

اللهب:
� معهم وهم - لقد �ان الطل�ة ال�منيون أول من أ�� لنا �ال��
ت � الطالب وان��� � الجامع األزهر، و�ت ب��

قادمون للدراسة ��
� الناس العاد�ة. �عدها خارج الجامع ب��

� �انت طفلة، فقد �ان والد أبيها وجدُّلم �كن من الغ��ب ع� الس�دة م��م أن تعرف هذە الح�ا�ات، فوالدها ح� لها ذلك ح��
� رواق الطل�ة

ب القهوة �� � �دأ �� � األزهر ح��
ا �� م��م طال��

� ال�من � من أهل ال�من؛ ح�ث �ان ير�شف �عض صوف�� ��� المغ��
ة من القهوة ل�ساعدهم ع� الدراسة والسهر أ�واب صغ��
� دار�� األزهر ا ان��� أمر القهوة ب�� ا فش�ئ� والذكر، وش�ئ�
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�
وب القهوة إ� م� �� �ف، ومن هنا �ان م�الد دخول م�� ال��

ها أبوها عن جدها أن ، أخ�� العقد األول من القرن السادس ع��
� ال�دا�ة ق��لت �معارضة شد�دة من ق�ل رجال الدين

القهوة ��
والط�قات الم�شددة، فقد قام أحد فقهاء المذهب الشاف�� وهو
الفق�ه أحمد بن ع�د الحق الس��ا�� �حملة عن�فة ضد
 حول

ً
� سؤا� وب الجد�د عندما ط�ح عل�ه أحد السائل�� الم��

وب � عن الم�� ب القهوة، وطلب فتوى منه ب�دالء رأ�ه الدي�� ��
الذي �د� قهوة، والذي يزعم �عضهم أنه م�اح رغم ما ينجم
عنه من نتائج وعواقب فاسدة؟ فأف�� بتح��مها و�التا�� عارضها
المجتمع �شدة، فقول أحد المشايخ بتح��مها �جعل الناس تثور
عليها وع� صاحبها و�ائعها، كثورتهم ع� الخمر وشار�ــها
اوة، وحاملها، استمرت معاداة القهوة ومحاوالت تح��مها ���
� للفق�ه أحمد الس��ا�� خطب ح�� إن أحد األئمة الموال��
� عن�ف ضدە. خط�ة مخصوصة عن القهوة أدت إ� ه�اج شع��
� هاجم فق�ه م�شدد عدوى التح��م أصا�ت عموم القاهرة، ح��
� �ونها ع� المنابر وهو ما دفع المستمع�� آخر القهوة ومن ���

له لتحط�م المقا�� لتع�ش القاهرة حاالت شغب جد�دة من
أجل القهوة.

� نها�ة عامهم الهجري صدرت فتوى أخرى مفاجئة �القاهرة
و��

� �منع المنكرات والمسكرات والمحرمات،
� مطلع شع�ان تق��

��
و�غلق أبواب الحانات والخانات، ومنع استعمال القهوة
�ــها، وهدم كوان�نها وك� أوانيها، ولتنف�ذ هذا والتجاهر ���
ا الح�م قام العسس بتفت�ش بيوت تجارها و�ائعيها تفت�ش�
خل �وا األبواب وهدموا البيوت وك�وا أوانيها، تدَّ ا، و�� شد�د�
ا إ� � ومنتجو القهوة وال�ائعون وأرسلوا وفد� تجار ال�ذور وال��
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الشيخ أحمد الس��ا�� �طلبون منه الرج�ع عن الفتوى، ف�ان
ردە:

ا ف�� حرام ا أو سل�� � العقل إ�جا��
- ما دامت القهوة تؤثر ��

ا..�� ع� ��
� م��دي الشيخ ألجل ذلك �ش�ت معركة حام�ة الوط�س ب��
� ومن �عض شار�يها، � التجار وم��ديهم من ال�ائع�� وفتواە و���
مات ع� إثرها أحد م��دي التجار، فهرب الشيخ وم��دوە إ�
أحد المساجد، فحا�هم التجار داخل المسجد من �ل جانب
وجاءهم خ�� وفاة رجل ثان منهم، وخ�� �عدها يؤكد أن هناك
آخر مصاب إصا�ة �الغة ر�ما �لحق ع� أثرها �صاحب�ه،
ص�ب أهله �صدمة عندما علموا �موته،

�
� الشاب وأ

و�الفعل تو��
� محا�ة الشيخ وم��دي فتوى

قرر التجار حينها االستمرار ��
�
كوا �� � مسجدهم، جاء أها�� القت� واش��

ا �� ع� القهوة حرام ��
� وعمل الحصار، و�قدوم الل�ل أرسلوا أحدهم إلحضار �طاط��
� م��دي الفتوى وشيوخها

د، ون�ا�ة �� صوان �أعمدة لتقيهم ال��
ومفتيها، قام التجار ووزعوا قهوة �دون سكر ع� الموجودين

�لهم.
دام حصارهم للمسجد ثالثة أ�ام، مع استمرار حالة الفو��

�
والشغب ح�� وصل أمر االضطرا�ات ألمر السلطان العثما��

� جد�د، أصدر فتوى جد�دة �عدم � مف�� مراد، الذي قام بتعي��
ب القهوة أن ع�ة �� ب القهوة، اعت�� التجار وم��دو �� حرمة ��
هذا التغي�� انتصاٌر لهم، وألرواح شهداء القهوة، ومن يومها
� العزاءات والم�تم، ثم انتقلت هذە

ب القهوة السادة �� ان��� ��
� القاهرة ومنها

�� � العادة من حدث إ� عادة عند أها�� تجار ال��
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� أقال�م م�، ف�ان �ل م�ت �قام
إ� ك�ار األع�ان، ومنها إ� �ا��

ب المعزون ف�ه القهوة السادة. له صيوان و���
� جودته و�عدادە

رشفت الس�دة حف�ظة من فنجانها وَمدحت ��
�قولها:

. - سلمت �داِك �ا أم ع��
� تحملها معها، فأجا�ت: سألتها الس�دة م��م عن اللفات ال��

� الذي سنطاهرە، ع��س ما شاء اء الب�� �ت الج�ة الخ�� - اش��
� الخف�فة. هللا، وكذلك قمصان رمش الع��

�انت مالمح االبتهاج ع� الس�دة م��م و�� ترد مهنئة:
وك �ا ست حف�ظة، �حفظه لِك وتفر�� �ه وتزوج�ه - م��

وتفر�� �عدله إن شاء هللا.
� عمق وردت:

شكرتها ��
� تطاه��نها، م�� تنوي ذلك �مش�ئة هللا. - عق�� لهند ح��

� �طء رشفات من
� ال�الم و�� تر�شف ��

�� 
ً

ترددت م��م قل��
� صوت خف�ض �ما لو أن هناك ثالث

فنجانها، ثم أجا�ت ��
�جوارهما:

طاهرها.
�
� و��نك ال أنوي أن أ - بي��

لطمت حف�ظة ع� صدرها صارخة:
- �ا لهوي، �ا ع�ب الشوم، ل�ه كدە ألف �عد ال�� عنها، أنت

؟�� ترضيها�� ت��� كدە وال كدە لّما تك��
� تتوسط غرفة الجلوس وضعت م��م فنجانها ع� المنضدة ال��

و�� تهمس:
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ا، - و�� صوتك �ا حف�ظة، أنا لم أ�ن أنوي أن أقول ألحد أ�د�
ت طهور البنت سعد�ة - ك، من يوم أن ح�� ل�ن ها أنا ذا أخ��
� الشابوري، ورأيتها رحمها هللا - ب�ت الست رئ�فة والحاج حس��
�
و�� تخ�ج صارخة من الغرفة �عد أن ت�ال�ت عليها ال�ساء ��

� الدماء ودموعها
عمل�ة طهورها، تجري ونصفها األسفل غارق ��

� تمأل وجهها وت�لل صدرها. �ا ح�ة عي��
� قوة، ت��د أن تطرد تلك اللحظة من مخ�لتها

أغمضت عي�يها ��
ومن ذا�رتها:

- لن أ�� هذا المنظر ما حي�ت.
رفعت حف�ظة حاجبيها متعج�ة و�� تضع فنجانها من �دها

وتلطم مرة أخرى ع� صدرها �ال�د األخرى:
- �� البنت سعد�ة ماتت �س�ب طهورها؟��

� حزن وأ�:
أجا�ت م��م ��

ف ط�لة الل�ل وماتت ق�ل أن �صبح عليها � - نعم، لقد ظلت ت��
الص�اح، ومن يومها وأنا أخ�� ع� هند، ور�نا �س�� علينا وع�

� �ا رب. �ل بناتنا.. أم��
� قلق:

قالت الس�دة حف�ظة ��
ا للبنت، من الممكن أن �فلت ع�ارها - ل�ن هذا لن �كون طي��

. لّما تك��
� حركة دائ��ة

� �عة و�� تخمس وتحرك �دها ��
ردت م��م ��

ا إ� جنب: حول رأسها وأصا�عها مفرودة وأطرافها مضمومة جن��
، ور�نا �س�� عليها وع� بناتنا �لنا � - ألف �عد ال�� عن بن��

. ، ر�نا �س�� و�حفظهم من �ل ��
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اجعة: هزت حف�ظة كتفيها ونطقت م��
- أنت أدرى �صالح ب�تك، ر�نا �خليها لِك.

- هللا �خل��� �ا ست حف�ظة.
� رجاء:

ثم همست ��
ة عما قلته ل�� اآلن ألي مخلوق مهما - ل�ن ال تذكري أي س��
� ال� عند إحدى ق���اتنا، فأنت

� قد طاهرتها �� �ان، سأقول إن��
ا دون جل�ة. أدرى �عوا�دنا نطاهر البنات ��

� صوت هامس إ� حد ما و�� ت��ت ع� ساق الس�دة
أجا�ت ��

م��م:
، و�مكن �كون عندك حق، فأنا ح�� اليوم � ب��

� �ك ��
- ال تخا��

� أ�، وقتها �انت الخالة أمينة ما زلت أذكر يوم أن طاهرت��
� من �دي �لٌّ من أ��

، وقامت بتكت��� � القا�لة الدا�ة من طاهرت��
� وأنا أ�خ

، والخالة أمينة كشفت مال��� عن عور�� � وخال��
. � ، ولم أجد من �غيث�� وأ���

� ألم من ذك��اتها و�� تتابع:
تنهدت ��

� ال��ر خائفة ومرتع�ة مما
- ظللت أسابيع راقدة �عدها ��

ا أسوَد �الفعل، ، �ان يوم� � حدث، هذا غ�� األلم الذي �اد �قتل��
� �القوة، ة ط��لة وأ�� تطعم�� ظللت �عدها ال أت�لم وال آ�ل ف��
، فلم �كن �� نفس حينها � ب �ال�اد ما �كفي�� كنت ح�� أ��

اب، ر�نا ال ُ�عديها أ�ام. للطعام أو ال��
�عد أ�ام ذه�ت أم هند واصطح�ت معها جارتها إل�صا�ات
� الب�ت، العادة لدى الناس المرور

وتركت اب�تها هند مع أخوتها ��
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�
� جميع أنحاء ال�لدة �إعالن عن الطهور، تم النداء ��

�المال�س ��
جميع الدوار�ب ��لمة: «امشوا ع� الع��س».

� عصا ط��لة أثناء المرور بزفة من ال��ار
اء �� ُرفعت الج�ة الخ��

والص��ان منادين ��لمة امشوا ع� الع��س، وتم عمل ز�ارات
� � الل�لة ال��

اهر إ� المشايخ الشيخ إدر�س والشيخ عامر، �� للمطَّ
� ، تم تجه��

ً
وج فع� � س�قتها و�� ل�لة الحناء، �أنه ع��س ي��

ا، وح�� � هذە الل�لة �أنه ف�ح تمام�
ا �� الذب�حة وأقاموا مولد�

الحفل الشخص الذي �قوم �عمل�ة الطهور وهو الحالق ع�د
الرزاق وهذا الطقس �سمونه الخالفة، �دأت الخالفة ��لمة
كة وخالفة «خلف هللا عل�ك �ا ع�دالرحمن نقطت الع��س �ال��
»، وأثناء الخالفة حلق ع�د الرزاق شعر �عض الص��ان خ��
� من المال، و�انت � �ما ت�� للمهنئ�� ط الص�� قِّ

ُ
الصغار، ون

الم�الغ زه�دة من ال��االت الفض�ة، و�عد انتهاء الخالفة �دأ
االحتفال �المولد..

�ن المهرجون من إحدى أسال�ب االحتفال، �سلون الحا��
� والمشاهدين �ألعابهم الهزل�ة المضحكة، �جذبون المستمع��
� وأعمال خارجة

ا مزاح سو�� حولهم أينما ذهبوا، وأعمالهم غال��
لل�سل�ة، رغم ذلك �ستحسنها المشاهدون وتنال التصفيق،
والمهرجون �لهم من الرجال واألوالد ح�� دور المرأة يؤد�ه
رجل، وتم استخدام فناء الب�ت األما�� �م�ح ع� إحدى
جان��ه ساتر �حجب خلفه مال�سهم، �ما اهتم أبو ع�د الرحمن
�� إال أنه يث�� الضحك

ب�حضار األراجوز رغم أنه يتم تمث�له �ال��
�
� �فتعلها، �� � نفوس ال��ار ق�ل األطفال �حر�اته وأصواته ال��

��
آخر الل�ل قدموا األدوار �ط��قة م�ح الظل، وهذا العرض ال��
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، ل�ن � � الشارع من غ�� المعزوم��
إق�ال ح�� من الناس المار�ن ��

وا أن الدعوة عامة. � هذە المناس�ات اعت��
��

� ص�اح اليوم التا�� -يوم الطهارة– اجتمع الناس �ما لو �انت
��

ص�اح�ة زفاف وقام ع�دالرزاق �عمل�ة الطهور �عد ما أل�سوا
� زفة

� ع�دالرحمن �� اء، �عدها ُحمل الص�� � الج�ة الخ�� الص��
، ثم عادوا �عد الزفة ى طافت الدروب ح�� الجامع ال�ب�� ك��
ل ح�� المساء، و�ل � � ضل�لة، ومكث �الشارع أمام الم��

ووضع ��
مساء ح�� اليوم الثالث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٣- 

رغم مرور سنوات ع� مذ�حة القلعة ظلت زوجة محمد ع��
�اشا الس�دة أمينة هانم ممتنعة عنه، تحدثه �جفاء، رغم تكرارە
المحاوالت ل�جعلها تصفح عنه �عد أن أعلن ندمه الشد�د ع�
ما فعل، وأنه لو عادت �ه الدن�ا من جد�د، فلن ُ�قدم ع� هذا
ا، إال أنها أ�ت وظلت ع� عنادها، رغم �قينها من ح�ه الفعل أ�د�

الشد�د لها، ح�� إنها قالت له ذات مرة:
� يوٌم �صفك

- إن ما فعلته أقل ما يوصف �ه هو ال�شاعة، س�أ��
ف�ه الناس �الجزار أو قاطع الرؤوس أو سفاح الممال�ك، ك�ف
� أن أصفو لك وأنا أرى �د�ك ملوثة �الدماء وأخ�� أن

ت��د��
� بها معك. تلوث��

ا من أقوالها، ل�نه � �ل مرة �غادر حجرتها ممتقع الوجه، غاض��
��

ا لها، وألبيها ع�� �اشا ة �حاول إرضاءها، إ�رام� �عود �عد ف��
، وألنها أم أوالدە، ، وهو من أها�� ق��ة ن�ت�� المعروف �م���
إبراه�م �اشا، وأحمد طوسون �اشا، و�سماع�ل �امل �اشا -
� مؤامرة أعدها له الملك نمر ملك شندي عام

ا ��
�
تل حرق

ُ
الذي ق

ا له ع� ا ع� إهانة وجهها له إسماع�ل من ق�ل ت���خ� ١٨٢٢، رد�
ة مهاجمة أها�� شندي لقوافل الرقيق المتجهة لم�، واألم��
ة ناز�� هانم، أما زوجته الثان�ة ماە دوران توح�دة هانم، واألم��

هانم أو قمش قادين لم يرزق منها �أوالد، ولد�ه إحدى ع��
� والبنات، أم جار�ة -ما مل�ته �مينه، رزق من �عضهن البن��
� ح�اة قادين رزق منها نعمان رزق منها األم�� نعمان �ك، ع��
� �ك، محمد سع�د �اشا، ممتاز قادين رزق منها األم�� حس��
ماهوش قادين رزق منها األم�� ع�� صديق �ك، نام شاز قادين
رزق منها األم�� محمد ع�د الحل�م، ز��ة خد�جة قادين رزق
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م
، شمس صفا قادين رزق منها األم�� محمد ع�� �اشا الصغ��
ة رق�ة هانم، شمع نور ة فاطمة هانم، واألم�� منها ب�تان األم��
ة ز��ب هانم، أما نا�لة قادين، و�لفدان قادين وقد رزق منها األم��

قادين، وقمر قادين لم يرزق منهن �أوالد.
� صغرە، فمحمد

ا لم ُتتح له �� � أوالدە �فرصة للتعل�م م�كر�
ح��

، � � سن الخامسة واألر�ع��
ع�� �اشا لم يتعلم القرأة وال�تا�ة إال ��

� كث�� من األمور، فنجد أنه أو�ل ق�ادة
اعتمد ع� أبنائه ��

الحملة الوهاب�ة األو� لطوسون �اشا، رغم أنه لم �كن قد أ�مل
عامه الثامن ع�� حي�ئذ، وأرسل الهدا�ا واألموال لألستانة مع
���ات من عمرە، وُحجز هناك � أوائل الع��

ًإبراه�م �اشا وهو ��
� أغلب معاركة، �دا�ة

ة، و�عد عودته، قاد الجيوش الم��ة �� ف��
، ثم الحملة ع� السودان ومن � من حملته للقضاء ع� الوهابي��
ة � حرب المورة ع� اليونان، وهو من أ�شأ الم��

�عدها الحملة ��
� المدينة

الم��ة أو ما ُ�طلق عليها التك�ة الم��ة �الحجاز ��
� فيها ع� المنورة ومكة وجدة؛ ح�ث �ان يتم توز�ــــع األرز والخ��
ائب عن ال�نا�س وعن � ج��رة العرب، �ما رفع ال��

الفقراء ��
� القدس ونا�لس �عدما فتح الشام،

�� � الره�ان المس�حي��
� ُتج�� ائب ال�� واستصدر فرمان جاء ف�ه إلغاء جميع أنواع ال��

� القدس، من
من أديرة ومعا�د �ل الشعوب المس�ح�ة المق�مة ��

هم، ح�� الهد�ة العاد�ة ، وفرنجة، وأق�اط، وأرمن، وغ�� � يوناني��
منها إ� خ��نة ال�اشوات أو لمصلحة القضاة ألغاها، وأعلن عن
عق��ة لمن �خالف هذا الفرمان، و�ل من �طلب إتاوة من

المعا�د واألديرة المذكورة أو من الحجاج إليها. 

�
رغم هذا هو من أن� ح�اة المعلم غا�� �طلقة من غدارته - ��

ائب ع� � فكرة فرض ال��
؛ ألنه عارضه �� آخر عهد محمد ع��
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�
النخ�ل، ثم طلب عرض األمر ع� محمد ع�� �اشا ل�فصل ��

األمر؛ ألنه شعر ب�هانة لعدم امتثال المعلم غا�� ألوامرە وطل�ه
، فأخ�ج مسدسه وأطلق لتأ��د األمر من والدە، �أي طفل صغ��
ا ع� الفور، ولم الرصاص ع� المعلم غا�� الذي سقط ��ع�
�
� الخالء �الق� ��

� ظلت ملقاة �� �جرؤ أحد ع� دفن الجثة ال��
�
ق�ة �� ، إال �عد أن استأذن رزق أغا حا�م ال�� � زف�� لمدة يوم��

� بزف�� ثم � س�ف�� دفنها، وتمت الصالة ع� جثمانه �كن�سة أ��
دفن �جوارها.

، �اس�ليوس ابن المعلم �عدها د� ال�اشا الوا�� محمد ع��
، لتطي�ب خاطرە، ومداوة �عض ما �شعر �ه �عد قتل غا��
ا لما ح�� معه والدە إ� والدە، وقد �ان �ذكرە منذ أن �ان ص���
، وأخذ القل�سوة من فوق رأسه، وسأله ٌّ � الق�، وهو �عد ص��

ا: مداع��
م؟

�
� وِ�� �ــها م�� - إذا �عتها فمن �ش��

� حينها: فرد الص��
ا لها. ي وأدفع ألف ك�س ثمن� - أنا المش��

ا: استغرب حينها منه وسأله متعج��
- أ�ساوي قل�سوتك �ل هذا الم�لغ؟

فأجاب:
ر �أ��� من � �كون محمد ع�� �اشا داللها تقدَّ - القل�سوة ال��

هذا.
فلما دخل �اس�ليوس ع� محمد ع�� �اشا، نهض �ستق�له،
ووساە ب�عض ال�لمات، ل�ن �اس�ليوس أجاب ع� الوا�� �أن

�
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عجب �ه محمد
�
ا، فأ أب�ه �� ما دام ال�اشا الوا�� و�� النعم ح��

، وأسند إل�ه وظ�فة رئ�س ع�� و�حديثه، مرة أخرى وهو كب��
المحاس�ة وأنعم عل�ه برت�ة �ك، وهو أول من ُمِنح هذە الرت�ة

. � من األق�اط المس�حي��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٤- 
ل إل�صا�ات �ما � تعودت م��م �ل �ضعة أ�ام الذهاب إ� م��
»، تصطحب هند والولدين � تقول: «لتنفك معها �أي �لمت��
�ا له، وتجلس �� و�ل�صا�ات ��� � � م��

معها، �لعبوا مع أ�انوب ��
القهوة دون التح��جة �ما تفضلها إل�صا�ات، �عدانها أثنا
��ة، تا�عا موكب � الم��

جلستهما وحديثهما ع� نار هادئة ��
ُعرس �مر من شارعهما، والعروس ملتفة �شاٍل ح��ري أب�ض
ون عن لة من الح��ر، وع� جان�يها امرأتان، واألهل �ع�� تحت ظ�
فرحتهم �الُعرس �أداء حر�ات راقصة بهلوان�ة، غ�� األطفال
� آخر الزفة، والعروس ت�اد تختنق من

ون الهرجلة �� الذين يث��
ة الحارقة ع� قدميها مال�سها والس�� تحت وهج شمس الظه��
، و�� قادمة من مسافة ط��لة، وما زال أمامها ط��ق ل�س �قص��

� حالة أقرب لإلغماء من شدة تعبها، �عض اآلالت�ة �دقون
��

الطبول و�نفخون المزام�� حادة الصوت، فت��عث أصوات
، وال�ساء � غ�� تجا�س ل�س لها صلة �الموس���

متضادة ��
المرافقات �جاملن ب�طالق الزغار�د ال�شاز لتصم بها اآلذان،
انهن �الزغار�د وجاملتهن م��م، و�ل�صا�ات، وال�ساء من ج��

العال�ة المتواصلة دون ح�� أن �عرفن من �� العروس.
� جلستهما جارة أو أ��� من أصدقائهما،

ا ما تنضم لهما ��
�
أح�ان

� شارعهما
وت�سع دائرة حديثهما ر�ما عن أخ�ار ال�ساء ��

ا �شتكون من مشا�لهن مع أزواجهن،
�
والشوارع المجاورة، أح�ان

ا من المع�شة وأحوال المحروسة، �شتكون ل�عضهن من
�
وأح�ان

� الطبخ،
� ط��قة �ل واحدة منهن ��

غالء األسعار أو ي�ناقشون ��
ە �انوا �ستقدمون إحدى العرافات من الغجر، من جوار �ل ف��
ة من الغجر �عمل المحروسة ح�ث �ق�م هناك ق�ائل عدة صغ��
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ا ما �ل�سن �ط��قة مشابهة لعامة كث�� من �سائهم عرافات، غال��
ال�ساء من الط�قات الدن�ا، و�لففن حول رأسهن الطرحة، بوجوە
غ�� محج�ة، �حملن ق��ة من جلد الغزال تحتوي ع� موادهم
وأدوتهم الخاصة �العرافة، �الودع وقل�ل من الزجاج الملون،
ا
�
� الحا�� والغائب�»، وأح�ان يرددن قول: «نفتح ال�خت� ونب��

ما �قوم هؤالء ال�سوة �دق الوشم أو �عمل�ات الطهور.
� تمر ع� سطح الب�ت جلس األطفال يتا�عون �شغف الزفة ال��
، و�عد وهم �صفقون مع األصوات المن�عثة من الط�ل والمزام��
ا � غرفة أ�انوب �ستمعون إ� ح�ايته عمَّ

أن مرت اجتمعوا ��
سمعه من ح�ا�ات إحدى ال�ساء مع أمه عن ب�ت الحما��

المهجور المجاور لب�تهم.
� أ�ام

� المنطقة، منذ سنوات عدة ��
الب�ت له شهرة واسعة ��

� ال�الد، سكن ف�ه أحد التجار �مفردە
وجود حملة الفر�ساو�ة ��

ة أ�� �جار�ة ح�ش�ة، أو �انوا �عتقدونها � ال�دا�ة، ثم �عد ف��
��

تها األسود، عاشت معه �الب�ت، كذلك �س�ب لون ���
�

ل�ة خادمة، ل�ن لم تكن تق�� � � األعمال الم��
ا ��

�
�ساعدها أح�ان

� المساء
ا تن�� عملها وتعود إ� ب�تها �� � ص�اح�

ل، تأ�� � الل�ل �الم��
وال ت��ت.

ا ما تطول
�
� �انت أح�ان الح�ش�ة أ�� بها من إحدى سف��اته ال��

ا، �سدد أجرة الب�ت ألشهر ك فيها الب�ت مهجور� ألشهر عدة ي��
ا ح�� ال �ضطر صاح�ه لعرضه لإل�جار أثناء غ�ا�ه. عدة مقدم�

� �ان �عود لم �كن أحٌد �شعر �عودته إال إذا قامت الجار�ة ح��
��ة، أو تنف�ض مراتب الغرف والسجاد �فتح نوافذ الم��
والحصائر ع� سطح الب�ت، لم تكن إقامته تطول، فلم �كد
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�صل ح�� �غلق الب�ت و�سافر مرة أخرى، دون أن �علم أحٌد أين
� دد ب�� �ان �سافر أو ف�ما �ان يتاجر، �عض األقاو�ل �انت ت��

الناس أن سف��اته �انت ألدغال إف��ق�ة، ومنها أ�� �الح�ش�ة
ان ان، ح�� ظنها الج�� � لم تكن تتحدث مع أحد من الج�� ال��
ا، لما وجدوها صماء ��ماء، ل�ن عرفوا أن هذا لم �كن صح�ح�
�ش�� مناد�ة للسقا، وسمعوها تحدثه �لسان عج�ب لم �فهموا
ب �انت لغة اإلشارة معها � م�اە ال��

ا، ل�ن الرغ�ة �� منها ش�ئ�
� السقا ل�فهم ما ت��دە منه.

تك��
،

ً
� ب�ت الحما�� لم �كن �ظهر إال قل��

ة إقامته �� التاجر طوال ف��
� الل�ل،

ا �� ا ما �ان �صدر من خلف جدران الب�ت صخ�� � ل�ن كث��
�
ا يوقظ النائم من غفوته �� ور�ما �ضع مرات سمعوا ��خ�

منتصف ل�ل عميق.
ا، ا شد�د� ا وصخ�� ان �اخ� � إحدى الل�ا�� المشئومة، سمع الج��

��
� تخ�ج من � ال�دا�ة ظنوا أنه من ضمن طقوس الصخب ال��

��
ا�د، ح�� أصبح كصوت � ا، ل�ن ال�اخ وقعه �ان ي��

�
الب�ت أح�ان

� الشارع أمام بيوتهم ي��ادلون
ان �� شخص �ستغ�ث، تجمع الج��

ب ا�د، واق�� � ة، تجرأ أحدهم رغم ال�اخ الم�� نظرات القلق والح��
� قوة وهو

� رعب ناح�ة �اب الب�ت الع��ض ودق عل�ه ��
��

ينادي: «�ا أهل هللا.. �ال�� هنا»، لم تكد حروف ندائه ت�ت��
��ة الدور ء الب�ت ب�ضاءة شد�دة ان�عثت من م�� �

ح�� أ��ُ
العلوي ومن حول إطار الب�ت، ارتفعت معها �خة امرأة من
الداخل تحمل خوف الدن�ا واآلخرة، �خت ال�ساء الواقفات
� خوف،

� ف�ع، وانزعج �عض الرجال وتراجعوا ��
أمام بيوتهن ��

ولم يتجرأ أحٌد منهم ع� الدخول أو الدق مرة أخرى ع� ال�اب،
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و�عد دقائق هدأت األصوات واختفت األضواء المتقطعة ذات
الوهج الشد�د المن�عثة من داخل الب�ت.

� الص�اح أ�� عسا�ر الفر�ساو�ة
� الشارع، و��

�ات ال�ل ل�لتهم ��
�لغوا �األمر، دقوا ال�اب عدة مرات فلم

�
وأحد ض�اطهم، �عد ما أ

�جيبهم أحٌد، اضطر العسا�ر ل�� ال�اب واقتحام الب�ت،
وجدوا أثاث الب�ت �له م�ع�� ومقلوب ع� األرض، والدور
م أحدهم فيها النار العلوى أرضه محروقة �ما لو �ان قد أ��
ا من الدماء � � وجدوا كث��

� الحمام �الدور األر��
ل�لتها، و��

المنثورة ع� األرض والجدران، ولم �كن هناك أي أثر للمرأة
� ظنوا ال�اخ �اخها، ولم �جدوا التاجر أو أي الح�ش�ة ال��

� الب�ت تلك الل�لة، غ��
ء �دل ع� أنهم �انوا موجودين �� �

��
وا أحداث الل�لة �عض من المال�س، والشهود الذين ح��
الماض�ة وسمعوا األصوات وال��ــــخ وشاهدوا األنوار �أم
أعينهم، أما �الداخل فلم �كن هناك مخ�ج آخر للب�ت و�ق�ة
��ات من الداخل، ولم �كن النوافذ �انت مغلقة ع� الم��

للب�ت فتحة سقف مفتوحة للسماء �معظم بيوت المنطقة.
ان والناس أمام الب�ت �قلبون كفوفهم �عضها فوق وقف الج��
� الناس، خ�ال أها�� ت األقاو�ل ب�� ة، وان��� �عض من الح��

المحروسة كف�ل �خلق ح�ا�ات وروا�ات أ��� مما حدث �ضع
مرات، فمن سمع دقة نملة ع� األرض حولها �قدرة قادر إ�
�ات اقتحام من ج�ش الفر�س�س ع� ال�الد، من يومها ��

� الناس. والح�ا�ات ت��ادل وت�تقل ب��
�عد أن �سلم صاحب الب�ت ب�ته من جد�د من الفر�ساو�ة، �عد
أن عجزوا عن معرفة ما حدث أو إ�جاد س�ٍب مقنع� لألحداث
واألضواء واالختفاء الغ��ب الذي حدث للتاجر وجار�ته،
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ە وتنظ�فه من الدماء، استد� أحد الشي�خ �عد أن قام ب��خ��
قام الشيخ �قراءة القرآن وعال صوته وهو يردد آ�ات �عينها وهو

�قول:
- الحمد هللا الواحد األحد الذي لم �لد ولم يولد ولم �كن له
ا أحد وأص�� وأسلم ع� ال�اج المن�� محمد بن ع�د هللا كفؤ�
مَّ
ُ
َق ث

�
َخل

�
 ال

�
ن َيْ�َدأ م مَّ

�
�ِئ�

�
� َ ُ ْل َهْل ِمن ��

ُ
ص� هللا عل�ه وسلم .. «ق

ْل َهْل ِمن
ُ
وَن، ق

�
�

َ
��َّ ُتْؤف

�
أ
َ
مَّ ُ�ِع�ُدُە ف

ُ
َق ث

�
َخل

�
 ال

�
ُ َيْ�َدأ ِل ا��

ُ
�ُ�ِع�ُدُە ق

َمن َيْهِدي ِإ�
َ
ف
�
َحقِّ أ

�
ُ َيْهِدي ِلل ِل ا��

ُ
َحقِّ ق

�
 ال

�
ن َيْهِدي ِإ� م مَّ

�
�ِئ�

�
� َ ُ ��

ْ�َف
�
ْم ك

�
�

�
َما ل

َ
ن ُيْهَدى ف

�
َي ِإ�َّ أ ن �َّ َيِهدِّ مَّ

�
َبَع أ ن ُي�َّ

�
َحقُّ أ

�
َحقِّ أ

�
ال

ْل
ُ
ُ ق ِل ا��

ُ
ْرض� ق

َ
َماَواِت َواأل بُّ السَّ ْل َمن رَّ

ُ
ُموَن»، «ق

�
ْح�

َ
ت

ْل
ُ
ا ق � ا َوَ� ��َ ْفع�

َ
نُفِسِهْم ن

َ
وَن ِأل

�
ْوِلَ�اء َ� َ�ْمِل�

�
ن ُدوِنِه أ ُتم مِّ

ْ
َخذ اتَّ

َ
ف
�
أ

ْم
�
وُر أ َماُت َوالنُّ

�
ل ي الظ� ْم َهْل َ�ْسَتو�

�
ُ أ َ�ِص��

�
ْعَ� َوال

َ
ي األ َهْل َ�ْسَتو�

ُ ِل ا��
ُ
ْيِهْم ق

�
ُق َعل

�
َخل

�
َ�َشاَ�َه ال

َ
ِقِه ف

�
َخل

�
ُقوا� ك

�
اء َخل

�
� َ ُ �� ِ

وا� ِ��
�
َجَعل

اُر». َقهَّ
�
َواِحُد ال

�
ٍء َوُهَو ال ْ �

َ لِّ ��
�
َخاِلُق �

و�عد أن انت� مما فعل ب�ضعة أ�ام عرضه لإل�جار مرة أخرى،
ە أحد الفر�ساو�ة الذين أتوا مع الحملة � قام بتأج�� �عد يوم��
الفر�س�ة وزوجته، اسمه ر�نوار وزوجته اسمها ماري، �ان يرغب
� والتعرف عليهم وع� � التقرب من وسط العامة من الم����

��
ان أنه عاداتهم، فهو ع� حسب ما قاله صاحب الب�ت للج��
� ع� أوراق ينوي أن ن تفاص�ل الح�اة اليوم�ة للم���� �دوِّ

� موطنه �ار�س.
� كتاب ��

�جعلها ��
�عد قضاء �ضعة أ�ام اشت� الخدم من أنهم ال �ستط�عون النوم
 دون أن ينجحوا

ً
� ت��عث ل��  �س�ب الطرقات المتكررة ال��

ً
ل��

� تحد�د مصدرها، أو من أين جاءت، األغرب أنهم ادعوا رؤ�ة
��

� �خ�ج من الحمام
� رواق الدور األر��

عف��ت أو شبح �مر ��
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� ص��حة أحد األ�ام قرر أحد الخدم
و�تم�� أمام غرفة نومهم، ��

�
� ل�لته ��

الرح�ل وترك العمل �س�ب العف��ت الذي �ق��
�
، سأله ر�نوار �� �

ا أمام �اب غرفته �الدور األر�� الحمام أو ماش��
تعجب �ع���ته المك�ة:

� الدن�ا ال �سكنه العفار�ت؟��
ا �� - وهل رأ�ت حمام�

: ً
ثم استطرد قائ�

- �ان �جب عل�ك أن تتح� �الشجاعة، لم لم تحاول اإلمساك
ا من شخص ما؟ �من �ان �فعل ذلك ر�ما �ان مقل��

ً
� تعجب شد�د من �الم ر�نوار وفغر فاە قل��

نظر له الخادم ��
: ً
� �الهة قائ�

وهو �حدق إ� ر�نوار ��
� آدم، �ما ي�دو ً- �ا أفندي أنا أقلك هذا عف���ي�ت�� ول�س ب��
أنك تظن، لقد �انت هي�ته تتغ�� �استمرار، و�تخذ أش�ا�

خراف�ة عجي�ة وغ���ة.
�الطبع لم �قتنع الخادم �أي �الم أو تفس�� لما رأى، ورحل، فهو
طوال عمرە �سمع عن العفار�ت وح�او�ــها، ل�ن أن يرى أحدهم
� الحمام المجاور

� يتم�� أمام غرفته، أو ي��ت الل�ل �� مرأى الع��
له�� هذا لم �حدث معه من ق�ل، فماذا �فعل لو جاءت له رغ�ة

� الل�ل؟�.
� قضاء حاجته ��

��
� تلك الل�لة �عد أن رحل الخادم، اس��قظ ر�نوار ع� صوت

��
يهمس جوار أذنه ��لمات ولغة لم �فهمها، �أنه �دعوە
ا، ا، يتلفت حوله، فلم �جد ش�ئ� لالس��قاظ، نهض من نومه فزع�
� س�ات عميق كطفل رضع وشبع

نظر جوارە فرأى ماري تغط ��
من صدر أمه، خ�ج من الغرفة فلم �كن هناك أحٌد، ل�نه رأى
ل ع� السلم من الدور العلوي � الشبح الذي ح� عنه الخدم ي��
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ا من أمام �اب غرفة الخدم، ا إ� الحمام مار� ح�ث �قف متجه�
ا إ� ال��ر وتلحف � م�انه لوهلة، ثم عاد ج���

ر ر�نوار �� �سمَّ
�الغطاء.

ب �عض الخمر أو � ال�دا�ة أن الخادم ر�ما ��
ە لألمر �� �ان تفس��

� � الل�ل فجعل عقله يته�أ لألف�ار والهواجس ال��
ا ��

�
تعا� أفيون

�سكن عقله، والذي صور له الشبح واألصوات، ل�نه اآلن يرى،
اآلن �صدق ما قاله الخدم.

ا ح��
�
� ال��ر متأرق

ا �� � مس��قظ�
حاول أن �عود للنوم ل�نه ���

� الص�اح نهض �عيون حمراء منتفخة �عد
، و�� فجر اليوم التا��

غفوات متقطعة، ح� لماري ما رأى، تعج�ت من �المه وقالت:
� �الم الخادم،

- ر�ما كنت تحلم �ما رأ�ت، �ت ل�لتك تفكر ��
اس��قظت من النوم ولم تفيق �عد، فتخ�لت ما حدث �أنه

. �
حق���

ا يهمس جوار
�
خالل األر�ــع ل�ال التال�ة، تكرر األمر، �سمع صوت

ى معه الشبح، ل�ن لم �كن أذنه، �س��قظ و�وقظ زوجته ل��
� أو ع� السلم، تنطق ناعسة

هناك أي شبح �الدور األر��
�
� إرهاق ورغ�ة شد�دة ��

� شفتيها �� والحروف تخ�ج من ب��
العودة تحت الغطاء والنوم:

- �ما قلت لك من ق�ل أنت تحلم؛ ألنك �شغل �الك بهذا األمر،
� الب�ت.

ء �� �
� �ل يوم وال �� توقظ��

ذنه
�
�عد ثالث أ�ام أخرى، أ�قظها �عد أن سمع الهمس جوار أ

� سخط
� ضيق والنوم ُيثقل جفنيها تقول ��

�العادة، وقفت ��
وضيق:
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�
� �ل ل�لة هكذا، سأث�ت لك أنه ل�س ��

� ب��قا�� - أنت تعذب��
هذا الب�ت أي شبح.

� هدوء وضيق من إ�قاظها اليو�� �ل ل�لة، و��
نزلت السلم ��

�
تفرك عي�يها، فتحت �اب الحمام ثم �خت �خة شد�دة ��

� لحظات، ا�سعت حدقتاها
ف�ع �عد أن طار من عي�يها النوم ��

� الشبح الذي �قف داخل الحمام ينظر
� ف�ع و�� تحدق ��

��
ا الدرجات و��  ع� السلم قافز�

ً
إليها، هرول إليها ر�نوار ناز�

اجع �ظهرها للخلف وما تزال ت�خ، ارتطمت �ه واستدارت ت��
� �د�ه فاقدة تنظر إل�ه، �خت مرة أخرى، ثم سقطت ب��

. الو��
ا � الص�اح أشخاص�

� الفجر غادروا الب�ت وان�فوا، وأرسلوا ��
��

عدة لينقلوا لهم مال�سهم وأدواتهم وأوراق ر�نوار وكتا�اته، ماري
� لم ت�تظر ولم تكن تحتمل االنتظار ح�� بزوغ الشمس، ح��

أفاقت من إغماءتها نهضت م�عة ترتدي مال�سها وتحمل ما
� حينها، لن

� �ديها وأرغمت ر�نوار ع� الرح�ل ��
وري �� هو ��

ت�� ما ح�ت وقفة الشبح أمامها ينظر إليها، ولم تتحدث مع
ا. زوجها مرة أخرى عن هذا الموض�ع أ�د�

ن �طلب � أمر الحادثة عمَّ ا، لم �كن �خ�� صاحب الب�ت �ان أمين�
ە �األمر �له ا، أخ�� وج حديث� � اس�ئجار الب�ت، فلما أ�� له رجل م��
، اب�سم الرجل واسمه سعدهللا وقال: وما حدث للرجل الفر���

� آدم. - �ا رجل، ما عف��ت إال ب��
� الب�ت،

ل�ن مع ذلك ق�ل أن �سكن أ�� سعدهللا �قس �ص�� ��
. حينها فقط عرف أن سعدهللا مس���

ا: � �دا�ة األمر قال القس لسعدهللا واعظ�
��
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ِة ِهللا َمْحُروُسوَن، ِبِ��َماٍن، - المس�حيون المؤمنون هم ِ�ُقوَّ
. ولماذا نحن � ِخ��

َ
َماِن األ � الزَّ ِ

َن ��
�
ْن ُ�ْعل

�
ِلَخَ�ص� ُمْسَتَعدٍّ أ

ِذي َجَعَل
�
ُه ُهَو َسَ�ُمَنا، ال

َّ
ن
َ
ا عن الش�طان؟، أل محروسون �ع�د�

َط . ُمَتَوسِّ
�
َ�اج� ال َقَض َحاِئَط السِّ

َ
ا، َون �� َواِحد�

َن��ْ
ْ
االث

� يتصاعد منها ال�خار �ما ثم تابع القول وهو �حرك الم�خرة ال��
� حر�ات

يتصاعد من فوهة بر�ان يوشك ع� االنفجار ��
� نفس الوقت �ال�د األخرى م�اە م�اركة

منتظمة، وهو يرش ��
ع� أرض الب�ت:

فع عنه ال�الء؛ ، و�حتاج ل�د هللا ل�� اف اإل�سان �أنه خا�� - اع��
، كذلك التالم�ذ األطهار � ألن المسيح أخ�ج ال�ث�� من الش�اط��
، فلما أخ�ج الش�طان ت�لم األخرس، فتعجب الجم�ع � والقد�س��
افنا �أنا ن��د � إ�ائ�ل، و�اع��

� لم �ظهر قط مثل هذا �� قائل��
� له ��ل خطا�انا ف�� رحمة هللا و�سل�م القلب للمسيح مع��
� الحال و�ل عمل

� �ل ألم ��
ل�غفر لنا �قوة دم صلي�ه س�ش��

� الحال، الرب �س�ع المسيح قال �فمه الم�ارك لليهود
�� �

ش�طا��
� فرد عليهم لما أخ�ج الش�طان وقالو له ب�عل��ول تخ�ج الش�اط��
: إن �ان الش�طان �خ�ج الش�طان فقد انقسم ع� ذاته، ً

قائ�
واآلن الرب �قول ل�ل مس��� مؤمن �ه من القلب: إله السالم
ا، نعمة ر�نا �س�ع المسيح س�سحق الش�طان تحت أرجل�م ��ع�
، فال قوة للش�طان علينا وال ألعمال السحر ألننا � مع�م.. آم��
محرسون ب��مان عظ�م، نص�� �اسم ر�نا المعبود �س�ع الذي
ات و�ل قوات العدو أن �خ�ج أعطانا السلطان أن ندوس الح�َّ
الش�طان من هذا الب�ت وع� مرأى ومسمع من الجميع �قوة دم

المسيح.
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� ال�دا�ة،
وأ�� �عدها إ� الب�ت مع عروسه، مرت األ�ام طب�ع�ة ��

فزاد اعتقاد سعد هللا أن ما سمع من ح�اوى صاحب الب�ت
�انت مجرد خرافات ممن ق�له، وظن صاحب الب�ت أن الب�ت
� ص�اح أول يوم من األسب�ع

ور، �� ا قد خال مما ف�ه من �� � أخ��
، قالت الخادمة و�� ترتجف من الف�ع إنها لم تذق طعم �

الثا��
ا �ان �طوف الدور األول �الب�ت النوم الل�لة السا�قة؛ ألن عف��ت�
� قدم�ه، ثم

ا األرض �الق�قاب الذي يرتد�ه �� طوال الل�ل ضار��
ء صلب �ان �

طرق ع� �اب غرفتها �قطعة من الحجر أو ر�ما ��
معه، ثم تكررت األصوات عدة ل�ال �عدها، وسمعها سعد هللا
ا �عد أن � المساء يوم��

وعروسه �عدها، �انت الدقات ت�دأ ��
�دخلوا الفراش �قل�ل، حاول سعدهللا أن �قوي من عزم عروسه
ر ، أو �� �

ل�نه خاف عليها �عدها من أن �ص�بها أي أذى جسما��
� ص�اح أحد األ�ام التال�ة ع� ست قطع من الفحم

�عد أن ع�� ��
� �أن ملقاة أمام �اب غرفة نومه، وهذا أمر �عرفه �ل الم����

ال�� س�حل ع� أصحاب هذا الب�ت.
ب منه أحٌد ل�ستأجرە من يوم أن ترك سعدهللا الب�ت ولم �ق��
ب من أمام ال�اب أو جدار الب�ت مرة أخرى، �ل ر�ما لم �ق��
�ن ع� األقل، ال�ل �حاول االبتعاد �قدر أحدهم �أقرب من م��
اإلم�ان عن الب�ت وحدودە، ظل الناس طوال سنوات يرددون
ا و��ناقلون ب�نهم ال�الم واألقاو�ل، منهم من �قول إنه رأى عف��ت�
ا من الداخل

�
��ة، أو أحدهم سمع أصوات ا خلف الم�� أو ش�ح�

ا ما، ل�ن ال أحد �عرف ان الب�ت سمع ش�ئ� وهو �مر، أو أحد ج��
ما حدث وما �حدث �الض�ط.

� قال: الفكرة جاءت من حسن، �عد أن انتهت ح�ا�ة أ�انوب ح��
- ما رأ��م لو ندخل هذا الب�ت؟



258

�الطبع �انت هند أول المرح�ات فقد وقفت ع� قدميها و��
تقفز ألع� سع�دة �الفكرە:
ى العف��ت. - نعم ندخل ل��

� مقعدە:
شحب وجه أ�انوب وهو �غوص ��

- كنت أح�� ل�م ما سمعت من أجل الح�ا�ة، ال من أجل
الدخول للب�ت��

ا، وال�ق�ة أما ع�� فسكت وهو �دعك ذقنه �أصا�عه مفكر�
ينظرون إل�ه، ح�� �ساءل حسن:

دد؟ - ما �ك؟ هل أنت م��
: ً
ثم حاول أن �قنعه �أن استفزە قائ�

- إذا كنت تخاف أن …
�ة خف�فة: �ه ع� رأسه �� فقاطعه ع�� وهو ���

ا، وال أخ�� العفار�ت، ل�ن ماذا لو علم أهلنا
�
- لست ج�ان

�دخولنا الب�ت.
نطقت هند �عد أن وقفت ع� ال�ر�� �قدميها لتصبح أطول
منهم و�� ترفع �دها ال�م�� ��خر ما �ستطيع و�� تقفز عل�ه

ة: �خفة قفزات صغ��
ا. - أنا لن أقل ش�ئ�

ثم التفت الثالثة مع �عضهم بنظرهم ناح�ة أ�انوب الذي غاص
� مقعدە وانخفض صوته:

أ��� ��
- أنا لن أقدر ع� قول أي �لمة، ل�نهم س�عرفون، ال أدري

ا �عرفون. ك�ف�� ل�نهم س�عرفون، دائم�
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أمسك ع�� ب�دە �ساعدە ع� الوقوف ووضع كفه ع� كتفه:
ا فلن �عرف أحد من أهالينا �ما نحن - ما دمت لن تقوَل ش�ئ�

مقدمون عل�ه، فلن يتحدث أحد منا ح�� هند.
قفزت هند من وقفتها ع� ال�ر�� ع� صدر ع�� وأحاطت
� سعادة وف�ح �أنها

رقبته �ساعديها متعلقة فيها و�� ت�خ ��
ستذهب لرؤ�ة ز�نة الع�د:

- نعم، ه�ا بنا نرى العف��ت.
همس حسن:

� صوتك ح�� ال �سمعنا أمك، ه�ا، دعونا نتحرك
- شش، اخف��

إ� السطح.
ل أ�انوب، � � إ� سطح م�� تحرك الجمع صغ�� السن متجه��
ا، �فصل ب�نهما ، الب�تان متالصقان تق���� المجاور لب�ت الحما��
� ، ع� سطح ب�ت أ�انوب عشش الفراخ ال�� مسافة أقل من م��

تحركت مضط��ة من األطفال الذين اقتحموا عششهم، هناك
ة ع� سطح الب�ت، �ضع أقفاص معلقة ع� جدار غرفة صغ��
�علو منها هد�ل الحمام الذي يراقب التحر�ات الم�سللة ناح�ة
� �عة، أمسك حسن كف

سور الب�ت �عيون قلقة تتحرك ��
� �طء، وع��

أ�انوب المرتعشة، �ساعدە ع� التحرك لألمام ��
� أمتع لحظاتها، �شعر

�حمل هند المتعلقة برقبته، و�� ��
قب، ح�� إنها شعرت �أنها ت��د �لحظات المغامرة والشغف وال��

� ذرا�� ع�� و�� تقول: � حاجتها، فحركت نفسها ب��
أن تق��

ا. ، سأفعل ش�ئ� � - أنزل��
نزلت من ع� �د ع�� وهو �سألها:
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- ماذا هناك؟�
جرت ناح�ة السلم لته�ط للدور األول و�� ت�خ:

� هنا لن أتأخر.
- سأذهب إ� الحمام، انتظرو��
خ�ط حسن �كفه ع� جب�نه:

- الغب�ة، س�كشفون أمرنا.
� ع� أمها، مالت �فمها ع�

ل إ� الدور األر�� � جرت هند ت��
أذنيها و�� تضع كفها جوار شفتيها هامسة:

- أر�د الذهاب إ� الحمام.
تراجعت م��م برأسها قائلة:

- وهل هذا وقته �ا هند؟
� وسطها متعج�ة من سؤال أمها وم�سائلة

وضعت هند �دها ��
� لماضة:

��
، مزنوقة أعمل إ�ه؟��� � - وهل لهذا وقت مع��

ضحكت إل�صا�ات �صوت عاٍل قائلة:
- البنت معها �ل الحق �ا م��م، أدخليها إ� الحمام، هل لهذا

. � وقت مع��
: � نطقت هند و�� تعقد حاجبيها الطفولي��

- قو�� لها �ا خالة عصا�ات.
جذبتها م��م من �دها و�� تنهض:

� لم � ما زل�� - ه�ا م�� �ا لمضة، من أين ل�� بهذا ال�الم وأن��
� من الب�ضة �عد. تخر��
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رفعت �دها لتحملها أمها و�� تقول:
� لم أتعلم دخول الحمام وحدي �عد. ة، ل��� - أنا لست صغ��

� ذراعيها: حملتها واحتض�تها ب��
ة، أين أخواتك؟ ماذا � لست صغ�� - عل�ك أن تتعل�� ما دم��

�فعلون؟
نطقت �عد تردد دام ثواٍن:

� أللعب معهم.
- ع� السطح ي�تظرو��

أشارت إل�صا�ات لم��م:
� ط��قك، الب�ت ب�تك. - تعرف��

� المنطقة لها نفس الطابع مع اختالف الش�ل
البيوت ��

ا، �لها مفتوحة السقف للسماء، غرفة والتقس�م الداخ�� غال��
الضيوف والطعام والمطبخ وغرفة التخ��ن �الدور األول، والدور
��ة تطل ع� � �ه غرف النوم وغرفة مفتوحة لها م��

الثا��
الشارع، وغالب�ة الناس ي��ون الدجاج وال�ط والحمام ع�

السطح.
ال �ختلف ب�ت الس�د إبراه�م والس�دة إل�صا�ات عن أي ب�ت
� ة للعذراء تحمل طفلها المسيح ب�� آخر إال ب�ضع تماث�ل صغ��

� ردائها األب�ض و�� ترتدي وشاح سماوي اللون
ذراعيها، ��

�غطيها من أع� رأسها ح�� أخمص قدميها، و�ضع رسومات
نط�ة موضوعة هنا أو هناك، وصل�ب � أل�قونات مس�ح�ة ب��
متوسط الحجم مصلوب عل�ه �س�ع المسيح عاري الجسد إال
مما �س�� عورته، ع� رأسه إ�ل�ل الشوك والدم م�سال ع�
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عة، تحمل آالم الدن�ا جب�نه، عيناە تنظران إ� السماء مت��
وشقاءها.

عادت هند تجري صاعدًة ع� السلم لسطح الب�ت مرة أخرى،
ودخلت م�عة �صوت عاٍل تقول:

- لقد عدت.
� عششه ورفرف �جناح�ه

فر الدجاج من حولها وف�ع الحمام ��
� لمالك صغ�� تتعلق برق�ة � قوة، جرت فاردة ذراعيها كجناح��

��
� ذراع�ه ع�� من جد�د، الذي استق�لها وضمها برفق وحملها ب��

ا: مستف��
ا عما ننوي؟ - هل قلت ش�ئ�

� �عة:
أجا�ت ��

- ال ذه�ت للحمام فقط وقلت أل�� إننا نلعب ع� السطح.
عدل خدە ناح�ة فمها وقال:

� ق�لة إذن. - أعط��
ط�عت ع� خدە ق�لة ورفعت �دها �ش�� إ� سطح الب�ت

اآلخر:
- ه�ا بنا نرى العف��ت.

تمتم أ�انوب �صوت منخفض:
- نحن ذاهبون لب�ت مهجور �ه عف��ت ول�س مراجيح المولد.

ا عن ًتحركوا ناح�ة السور من جد�د، ب�ت الحما�� �ان منخفض�
ات، صعد حسن السور أو� ب�ت الس�د إبراه�م �عدة س�ت�م��
ا وقف

�
ا فارغ وه�ط ع� السطح المجاور، ناوله أ�انوب قفص�
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�
، الذي ساعد أ�انوب �� � ذراع�ه من ع�� عل�ه ثم تناول هند ب��

قفز السور والهبوط ع� سطح ب�ت الحما�� ثم قفز هو
� �طء ناح�ة السلم ليه�طوا داخل الب�ت �عد

�مفردە، تحركوا ��
� �طء وأوصال أ�انوب

ٌّ هند مرة أخرى، تحركوا �� أن حمل ع��
� خوف، �دأ االضطراب والره�ة ت�دو ع� حسن �عد

ترتعش ��
أن انتقل إل�ه �عٌض من خوف أ�انوب من خالل �ديهما
� �طء ع� الدرج الذي يتصاعد

� ب�عضهما، ه�طوا �� الممسكت��
� لم تطأە فيها منه ��ر الخشب �عد أن تعب من طول سن��
ك أ�انوب �ذراع حسن، ، وتمسَّ قدم، �ش�ثت هند أ��� برق�ة ع��
، الذي �دأت قدماە � مال�س ع��

الذي مد �دە وأمسك ��
ا، اجع ألف� � خطوة و�ود أن ي��

ت�ثاقالن �ه و�حمله، وهو يتقدم ��
اجع ل�ن حماسة الطفولة والمراهقة الم�كرة، جعلته �أ�� أن ي��

ا أمام أخ��ه وأ�انوب.
�
و��دو ج�ان

، اإلضاءة ت�دو � � �طء متقار���
وصلوا إ� الدور العلوى وتحركوا ��

��ات المطلة ع� ج�دة مع ��ب أشعة الشمس من الم��
� تك� أغلبها، ل�ن الظالم من��� داخل ، وال�� الشارع الرئ���
ت اب�اتها، خيوط العنا�ب ان��� الغرف المغلقة ش�اب�كها وم��
ع� الجدران، وتجمعت األت��ة واألوساخ ع� األرض والدراب��ن
� جن�اته، ر�ما الرط��ة وأثاث الب�ت، رائحة غ���ة ت��عث من ب��
� سكنت خشب الب�ت أو ر�ما رائحة عطن ن��جة عدم ال��

تنظ�ف الب�ت وته��ة مرات�ه منذ سنوات.
� يوم من

، الواضح أنه �ان أب�َض �� جدران الب�ت مطل�ة �الج��
اب عل�ه لسنوات مع ا، من ترا�م ال�� األ�ام، أما اآلن في�دو رماد��
آثار ه�اب من أثر الح��ق الصغ�� الذي �شب يوم األحداث
ة، وهم � تحت أقدامهم الصغ�� وتحدث عنه الناس، األرض ت��
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ان تهرول مخت�ئة من � �طء شد�د، و�ضع ف��
يتحركون ��

� آدم من � من أ�� �أحد من �سل ب�� � الصغار، م�سائل�� الم�سلل��
� هذا الب�ت؟

جد�د ��
ة الواضح من حجمها أنها �انت لس�د الدار، داخل الغرفة ال�ب��
رائحة الغ�ار الرطب ينضح من الم�ان، هناك ��ر ع��ض
�قوائم نحاس�ة عليها ناموس�ة مقطعة وم�سخة، القائمان
ان ع� طرف ال��ر من ناح�ة األقدام، �الهما ع� ش�ل الصغ��
ة ومن��� عليها السواد، رأس أسد، الغرفة بها مرآة شاح�ة مق��
� �طول ت�دو فيها الصور مشوهة، و�� مسندة إ� حامل خش��
ا فيها لشخص ء لهند أنها قد رأت انع�اس� قامة الرجل العادي، ُ��
ا � �عة وأنفاسها تعلو، فلم تجد أحد�

ما �قف خلفهم، التفتت ��
� الناح�ة األخرى.

��
� الجانب اآلخر من الغرفة دوالب �قف ع� أر�ــع أقدام

��
منقوشة ومزخرفة، طاله الزمن و�ــهت لونه وتق�� دهانه،
والناح�ة األخرى بها صندوق مما �ستخدم كسحارة، عل�ه
�
نقوش ع���ة غ�� مفهومة أو ر�ما زخرفة، فتح حسن غطاءە ��

ى ما �داخله ل�نهم لم �جدوا ف�ه إال �قا�ا من أوراق �طء ل��
ان، �ق�ة ئة ومصفرة، و�ه ال�ث�� من فضالت الف�� مت��لة مه��
الغرفة فارغة إال من سجادة قد�مة ت��لت أطرافها ووسطها

ان. ا �فعل الف�� ا غال�� وامتألت ثق���
� نزلوا ع� الدرج المشبع برائحة الخشب المتفسخ متجه��

� و�تأوە من ة وهو ي�� ، ومع أو� خطواتهم الصغ�� �
للدور األر��

ان ت�دو ثقلهم، من عدم استخدامه لسنوات، آثار أقدام الف��
اب، غرفة الجلوس واستق�ال واضحة ع� األرض المفروشة �ال��
� بها كن�ة واحدة وكر�� مكسورة قدماە،

الضيوف �الدور األر��
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� �انت عل�ه ومائل ع� أحد جان��ه ع� األرض، والوسادة ال��
مفتوحة ك�طن �قرة تم ذ�حها وخرجت أحشاؤها القطن�ة

� ضعف ك�طة م�حوحة:
حولها، �دأ صوت أ�انوب �خ�ج ��

� �ما فعلنا، دعونا نعود للب�ت.
- فلنكت��

� رتا�ة وره�ة وهم
لم يرد عل�ه سوى أنفاسهم المن�عثة ��

� الغرف الفارغة وطقطقة � �طء و�تحركون ب��
يتقدمون ��

األبواب تك� الصمت حولهم وتث�� رعبهم، نطقت هند و��
� قوة تحت�� �ه:

تلف ساعديها حول رق�ة ع�� ��
- ال يوجد هنا أي عفار�ت.

هز ع�� رأسه وهو �قول:
- واضح أن الناس أطلقوا اإلشاعات حول الب�ت وال يوجد أي

ء هنا. �
��

� الجدران ش�ه الفارغة، ة ب�� وما أن انت� صدى �لمتة األخ��
ح�� ارتفعت دقات منتظمة من ناح�ة الحمام، تصلب الجميع
� توتر

ت مفاصل حسن �� � � أما�نهم وا�سعت عيونهم، اه��
��

� قوة، وهند ت�اد تعت� رق�ة ع��
ورعب، وأ�انوب �لتصق �ه ��

� خوف:
و�� تهمس ��

؟ - هل سمعتم ما سمعت أم يه�أ ��
� �عة

� ف�ع ومفاصله ترتعش وأسنانه تصطك ��
رد أ�انوب ��

ورعب:
ا الدقات، قلت ل�م نعود. - �ل سمعنا جم�ع�

�
ارتفعت الدقات مرة أخرى مع ��ر �اب الحمام وهو ُ�فتح ��

� من
�طء شد�د، لي�دو جوارە ظل �اهت لشخص غ�� واضح �أ��



266

� مالمحه وال ي�دو منه إال هي�ته المعتمة،
خلفه نور �خ��

� �صعدون ا وانطلقوا مهرول�� �خت هند و�خوا �عدها جم�ع�
�ن زو�عة تراب من حولهم إ� الدور العلوي، ع� السلم، مث��
� اإل�س � ف�ع إ� السطح �أن ش�اط��

الذي مروا منه �جرون ��
� لحظات قفز حسن وأ�انوب ع�

� تطاردهم، �� والجن أجمع��
� إ� سطح الب�ت اآلخر، تناول حسن هند من القفص م�سلق��
� �عة،

، جروا إ� الداخل ونزلوا السلم �� �ديها وت�عهم ع��
: � � ف�ع م�سائلت��

فنهضت إل�صا�ات وم��م ��
- ماذا حدث؟ ماذا هناك؟

صمت األر�عة أطفال فجأة، وت�ادلوا النظرات دون أن ينطق أحٌد
� عن س�ب � مرة أخرى م�سائلت�� منهم، ف�خت �لتا األم��
 ع� السلم، شعروا أن أمرهم س�فضح

ً
فزعهم وهرولتهم نزو�

مة ل�ل منهم، نطق ع�� ق�ل أن يتحدث وس�نت�� �علقة مح��
ا: � �هم فنطق متلعثم�

� و�ف�� أحد ال�اق��
ء كنا نلعب ونطارد �عضنا. �

- ال ��
زعقت ف�ه م��م:

وا فزعنا؟�� - وهل هذا س�ٌب لت�خوا هكذا وتث��
�ر:  �صوت غل�ه الت��

ً
رد قائ�

ا، و�خت.. فاعتقدنا أن هناك ا، نعم فأر� - لقد رأت هند فأر�
ء ما ف�خنا معها. �

��
ردت هند م��دة:

� �شدة. ا وأفزع�� ا جد� � ا �ان كب�� - نعم نعم لقد رأ�ت فأر�
لطمت إل�صا�ات ع� صدرها صارخة:
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- فأر كب�� عندي هنا !! أين؟�
� �عة:

رد حسن ��
ا من الشارع. - لقد �ان ع� السطح ر�ما �ان قادم�

 للقول:
ً
أ�د أ�انوب ع� �المه وهو يهز رأسه موافقة

- نعم ولقد فر مرة أخرى للشارع.
� شك لألطفال وقالت م��م:

ان �� نظرت األمُّ
- ش�ل�م و�الم�م غ�� م��ــــح، غ�� م��ــــح ع� اإلطالق.

� �عة �أنها تتعجب من أمر أمها:
أجا�ت هند ��

؟�
ً

- وهل سنكذب عل��م مث�
ضحكت إل�صا�ات قائلة:

ة، ه�ا عودوا للع��م ودعونا… � أيتها الصغ�� - آە منك أن��
ت جملتها، والتفتت ناح�ة ال�اب، �عد أن قاطعها من الخارج ب��
� األح�اء

ارتفاع صوت مب�ض النحاس الذي تعود أن يتجول ��
رت و�دت � � ج�� و�نادي لتأت�ه ال�ساء �األوع�ة النحاس�ة ال��
� اء تدل ع� زوال مفعول ط�قة القصدير ال�� عليها �قع خ��

تغطيها وتح�� ما �ع�ه من التفاعل مع النحاس، جرت
إل�صا�ات ناح�ة ال�اب لتنادي ع� مب�ض النحاس وت�عتها

� أذن أ�انوب:
م��م، التفت ع�� ليهمس ��

- إ�اك أن تخ�� �لسانك وتخ�� أمك �ما فعلنا.
ا مما حدث. ا خائف� هز رأسه أن نعم ولونه ما يزال مصفر�

� تحتاج إ� عادت إل�صا�ات وأخذت أوانيها النحاس�ة ال��
الت�ي�ض، واتجهت م��م إ� ب�تها ثم عادت �� األخرى تحمل
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أوانيها، وضع مب�ض النحاس حفنة من مسحوق مل�� خشن
ع� سطح الوعاء ونظفه �قطعة خ�ش، ثم وضعها ع� نار
لتح� حرارتها، �عدها طالە �القصدير وهو يؤدي حركة صع�ة
 أن

ً
� �صورة متتال�ة، محاو� � االتجاه��

متع�ة، �لف جزعه ��
�
ي�نا� الحرارة المن�عثة من أسفل قدم�ه، �المواو�ل واألغا��

الشعب�ة �غنائه..
�صوا شوفوا فالح مكسور ذل�ل متهان..

جوا حنك تمساح من سالف األزمان..
�ا من رماك دهرك من فم دا التمساح..
قول �� ع� أمرك وما وجعك �ا صاح..

�عد أن انت� مب�ض النحاس من عمله، لملمت م��م أوانيها �عد
ة قائلة: أن أص�حت المعة تحت شمس ما �عد الظه��

� محمود وال
� الطعام ح�� ال �أ�� � تجه��

- سأعود للب�ت أل�دأ ��
ا �أ�له. �جد طعام�

� رجاء:
ردت إل�صا�ات ��

ا. � لعبهم هنا مع�
- د�� األطفال ��

ردت م��م و�� تمد �دها تمسك ب�د هند:
ا للطبخ. � أ�ض� � أن��

- ح�� تتفر��
ثم التفتت ألبنائها:

� اليوم.
- ه�ا بنا، لقد أثرتم فزعنا �ما �ك��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٥- 
» ورشة أب�ه ورغم حداثة سنه، إال أنه �ان �ع�ج ك «ع�� � ي�� ح��
�
� يرقصن ��

عن ط��ق عودته إ� الب�ت ليتف�ج ع� الغوازي الال��
� بها ف�ح أو والدة أو ح�� � صحن أحد البيوت ال��

المناس�ات ��
ا ما �ان �جد � طهور، ورث الطبع من أب�ه، ومعه حسن، فكث��
اە عن ف�ح � ط��ق عودته، ل�خ��

� انتظارە ��
ا �� حسن وأ�انوب أ�ض�

� أحد البيوت، ف�ذهبون هناك، و�تلصصون من
أو مناس�ة ��

�ع�د، أو �حاولون ال�سلل إ� أحد السط�ح المجاورة أو سطح
الب�ت نفسه، ل�شاهدوا الغوازي من زاو�ة أقرب.

� الممال�ك،
� ارتكبها محمد ع�� �اشا �� �عد مذ�حة القلعة ال��

فرت الجواري من قصور الممال�ك، واختلطن �الغوازي، مما
� الرقص، رقص القصور ورقص الشوارع،

َ
ى إ� دمج أسلو�� أدَّ

ا �دخول الب�ت أو أما�ن رغم ذلك لم �كن ُ�سمح للراقصات أ�د�
مة. الح��م المح��

ب، أق�مت � ع� يوم �دا ف�ه �سمات برد الشتاء تق��
و��

� ب�ت أحد أحفاد السلطان المملو�� القد�م
اإلضاءات وال��نة ��

� ما تزال ممتلئة ، ناح�ة بركة األز�ك�ة، ال�� � حسام الدين الج��
ت أخ�ار الف�ح ب�عض الماء �عد انتهاء موسم الف�ضان، ان���
ة ع� قض�ان � المحروسة، ُرصت أعالم صغ��

ال�ب�� المقام ��
�صل ب�نها ح�ال تتد� منها مصابيح عد�دة، وخصصت منصة

إلطالق األلعاب النار�ة من صوار�ــــخ ومفرقعات.
� حافة الماء والمنازل �ط الضيق ب�� � ال��

نص�ت الخ�ام ��
المح�طة لبيع الحلوى والقهوة وتوز�عها، أق�مت أراجيح
كة والطرقات المؤد�ة لألطفال ودوام�ات، ازدحمت شوا�� ال��
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إ� الق� �الناس طوال النهار، وازداد الزحام داخل الق� ذاته،
� ساحته ع�� نجفات

تح للضيوف والمعاز�م، وُعلق ��
ُ
الذي ف

، � لة من قماش الخ�ام األحمر وخالفه، لتح�� المغني�� تحت ظ�
هم من وهج الشمس أثناء � من حملة السيوف، وغ�� والراقص��
�
النهار، المرط�ات والحلوى تقدم من آن آلخر ل�ل الموجودين ��
خارج الق�، ح�� و�ن �دا عليهم أنهم من حقراء الناس غ��

المدع��ن، أما الغرف الخاصة داخل الق�، ُخصصت ألصدقاء
. � ال�اشا صاحب الق� وضيوفه المق����

� المساء �عد أن انت� ع�� وحسن من
االحتفال الرئ��� �دأ ��

�
� الورشة، والتق�ا مع أ�انوب �عد تناولهم الطعام ��

العمل ��
�
� �كت و�خت لرغبتها �� الب�ت، زاغ األخان من هند ال��

الذهاب معهما، ل�ن الس�دة م��م خش�ت عليها من الزحام
» وافقها؛ ألنه ي��د أن يتحرك �خفة دون حمل هناك، «ع��
كة، شاهدوا األلعاب النار�ة وسط أخته، تحركوا ناح�ه شا�� ال��
االزدحام الشد�د، جذب ع�� حسن، وأ�انوب ناحيته، وأمسكهما
� �د�ه، ح�� ال �غي�ا عن نظرە، أو يتوها منه وسط الزحام،

��
ا ومقاعد من ج��د النخل، وقطع

�
أصحاب المقا�� رصوا ِد��

� الحال ل�ل من
كة، �قدمون القهوة �� الح� ع� حافة ال��

� «القعدة �جلس، و�ن رفض ال ُ�سمح له �الجلوس صارخ��
�المشار�ب»، استغلوا وجود مقاهيهم �القرب من االحتفال
ال�اذخ للف�ح الذي استمر �سعة أ�ام لرفع مب�عاتهم ومكسبهم
� األرض لإلضاءة،

ت حولهم المشاعل المغروسة �� ، ان��� اليو��
�القرب من سور الق� �ان عدٌد من الخدم �مرون ع�
قل المختلفة وسائر المأ�والت �ن �الفطائر وأنواع النُّ الحا��
�ات اللوز �ات السكري �لونه األحمر، أو �� �اإلضافة إ� ال��



271

�لونه األب�ض، الق� وما حوله ي��ض �الحي��ة، واأللعاب
ات متقار�ة � ف��

النار�ة، والصوار�ــــخ تنطلق واحدة تلو األخرى ��
�ش�ل جم�ل من منصة خش��ة ُش�دت ع� �عض المرا�ب

كة. وسط ال��
�سلل الصغار متماس�� األ�دي، وسط الناس المكدسة أمام
� إ� الداخل، ع� � ساحته حول مجموعة من الراقص��

الق� و��
�اب إحدى الغرف �ان �قف حارسان �منع دخول الغرفة إال من
األجانب الذين تم دعوتهم، وأغلبهم يونانيون، و��نهم عدد من
� العادي، وأخ��ات يرتدين الزي ال�ساء يرتدين الزي األورو��
؛ ألنه ل�س من المعتاد أن تظهر

ً
� الرجا�� لي�دون رجا�

العثما��
� صح�ة الرجال، أو أن �خرجن و�سهرن �الل�ل، ل�ن

ال�ساء ��
انحناءات جسدهن ومؤخراتهن الممتلئة �انت واضحة جل�ة

. � لألع��
� الساحة أمام فرقه موس�ق�ة ت�دو من مالمح

وقف الثالثة ��
أعضائها أنها غ�� م��ة، تعزف العد�د من األلحان األور��ة
، يؤدون �عض � �مهارة، تلتها مجموعة من اآلالت�ة الم����
ا، جاء �عض الراقصون

�
ألحانهم مع مصاح�ة �عض الغناء أح�ان

� األما�ن
� تم حظرهن ��

الذين �عملون ك�دائل للراقصات، الال��
العامة، لم �كن الراقصون من «الخوالت»، أي ل�سوا من
� المحروسة، فالخوالت أزالوا

�� � � المعروف�� � الم���� الراقص��
�
شعر وجههم وس�قانهم �الحالوة �ما تفعل ال�ساء، وزادوا ��

ا ما يتحجبون � األ�ف، وغال��
� والحناء �� � الع��

استعمال ال�حل ��
�
� �شبهونهم �� � غ�� أوقات الرقص، ل�ن الراقص��

� الشوارع ��
��

� االسم
ء إال �� �

� أي ��
الزي والمظهر وال �ختلفون عنهم ��

، ينم «الجْنك»، وهو اسم تر�� له مدلول منحط الشأن والمع��
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� المل�س
�� � عن شخص�اتهم، أما مهنتهم فتجعلم مخنث��

، � � األداء، �ان أغلب الجنك من اليونان��
والمظهر وح�� ��

واألتراك، واألرمن، ومن اليهود. تجمع ست أفراد منهم يرقصون
 وجون�الت عليها

ً
ا، مرتدين صدر�ات ض�قة وقمصان واسعة مع�

أحزمة، مظهرهم أقرب لل�ساء منه إ� الذكور، رغم أن ل�سهم
كه م��ــــج من ل�س الرجال وال�ساء، ط��لو الشعر �عضهم ي��
ة ە مع قطع صغ�� ا ع� الظهر، وال�عض اآلخر قام بتضف�� متدل��
� أصا�عهم صاجات من النحاس، ي�شبهون براقة من الذهب، ب��
 ما يؤدون �عض الحر�ات

ً
� حر�اتهم �الغوازي والعوالم، وقل��

��
البهلوان�ة.

� الزحام وتعلقوا ب�حدى النوافذ المطلة ع� �سلل األصدقاء ب��
ي الف�ح الساحة الجان��ة للق�، ح�ث ال يوجد أحد من حا��
� مال�س مبهرجة

�� � � الداخل أحد المهرج��
هناك، شاهدوا ��

غ���ة الش�ل، فوق رأسه طاق�ة حمراء مدب�ة ت��نها خيوط براقة
وأجراس، �حمل مع عدد من األشخاص المشاعل وسط فرقة
من اآلالت�ة الذين �قدمون مقطوعات موس�ق�ة وغنائ�ة، �س�ب
� يؤدونها، وهو �حاول مصاحبتهم � الموس��� ال��

�شازا ب�نهم ��
� تجلب ضحك �صاجاته ورقصه المبتذل، وحر�اته ال�ذيئة ال��
� من أنواع المرط�ات

� تدور عليهم صوا�� �ن، ال�� �عض الحا��
اب عص�� الفا�هة، والقهوة، �افة، والخمور �اهظة الثمن، و��

اج�ل. و�عض ال��
ا من الق� � تطلق �الخارج أصا�ت جزء� أحد الصوار�ــــخ ال��

وأشعلت ف�ه النار، ارتفع �اخ �عض ال�ساء، سادت الفو��
، واصطدم الناس ب�عضهم ال�عض وهم �حاولون

ً
� الناس قل�� ب��

� األرض وداسته األقدام،
ان، وسقط ال�عض �� االبتعاد عن الن��
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� �عة من الخدم والناس
ان و�طفاؤها �� ل�ن تم احتواء الن��

ِدموا للمساعدة، ن��جه اإلطالق المتكرر للصوار�ــــخ
َ
الذين ق

كة، فوق واالرتجاج الناتج منها، تهدم حائط قد�م ع� شا�� ال��
�
أر�عة رجال، مات منهم واحد ع� الفور، ساد اله�ج والم�ج ��

� إزالة أنقاضه
� من السور، �� الخارج وأ�ع �عض الناس الق��ب��

� إ� ب�ته  من تحتها، وحمله أصحا�ه م�ع��
وأخرجوا المتو��َّ

وهم ينطقون الشهادة و�حوقلون.
� محاولة من ال�اشا

�الداخل تم تقد�م م�ح�ة هزل�ة سخ�فة ��
� ع� الحفل التغط�ة ع� االضطراب الذي ساد ن��جة ف�� والم��
ان، وانه�ار الحائط، ووفاة أحد العامة، توقفت �عد اشتعال الن��

ذلك الصوار�ــــخ عن االنطالق.
� ساحة الق�

لما َجن عليهم الل�ل تجمع المعاز�م من العامة ��
جوار �اب الدخول، ع� مجموعة من الغوازي، يرقصن أمام
الب�ت �ل�سن ال�ث�� من العقود واألساور والخالخ�ل، و�عض
� �ال�حل والحناء، ع�� ع�� �ن�� � ، م�� � العمالت الذهب�ة ع� الجب��

� ع� األرض � أقدام الناس ش�ه زاحف�� وحسن وأ�انوب ب��
� ع� ركبهم أمام الغوازي ل�صلوا إ� أول الصف ووقفوا �ارك��
از�ة � � حركة اه��

� �دأن الرقص يهزون أع� أفخاذهن ��
الال��

ا �الصاجات، وارتفع �� ��عة، �عان ما ازددن حي��ة وازددن ��
� أداء الحر�ات المائعة المصح��ة �عزف فرقتهم

اجتهادهن ��
ع� ال��ا�ة، والتار، والدر�كة، والزمر.

العازفون، والراقصات من قب�لة الغوازي، والرجل منهم �س�
غازي، الرجال المتفرجون �صفقون و�تما�لون معهم، والماجن
اود إحداهن عن نفسها؛ ألن الغوازي منهم �مهد الط��ق ل��
� البيوت،

مشهورات �أنهن �مكن اس�ئجارهن لإلمتاع الخاص ��
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� هذە الحالة �كن رقصهن أ��� إثارة، ومن منهن �مكن أن
و��

اندي، �شعر �القل�ل من �عض ح�اء، تداو�ه �قل�ل من ال��
� ي�ناولها و�ات الروح�ة، أو �منق�ع من المناقيع ال�� والم��
� تم اس�ئجارهن من أجله ع�

العامة، ف�قمن �أداء دورهن الال��
أ�مل وجه.

أصل الغوازي محفوف �الغموض، رغم أنهن يتفاخرن �أنهن من
وة من طغ�ان هارون الرش�د، � امكة، الذين تعرضوا ل�� ساللة ال��
� كث�� من عاداتهن مع الغجر، الذين ُ�عتقد

إال أن هناك �شا�ه ��
وجن إال من قب�لتهن، � أنهم من أصل م�ي، والغوازي ال ي��
ا ما ي�شأن ع� مهنة الدعارة، و�خضع الزوج المرأته، وغال��
و�قوم لها مقام الخادم و�وليها عنايته، ف�عمل للراقصة ط�ال، أو

. �
موس���

ا �عض األلفاظ الخاصة بهم
�
يتحدثن �الع���ة، و�ستخدمن أح�ان

� المناطق المخصصة
ا ما �سكنون �� � ال �فهمها العامة، غال�� وال��

ا؛ ة، أو حظائَر وخ�ام� ا قص�� للدعارة، وتكون مسا�نهم أ�واخ�
حال، والسفر من �لد إ� �لد، �عض الغوازي و ال�� ألنهم كث��
هن �صوتهن الجم�ل وحسن غنائهن، في�ساو�ن مع يزدن عن غ��
مات؛ هن الناس من ال�ساء المح�� العوالم، إال أن العوالم �عدُّ

لذلك �سمح لهن �دخول الق� والغناء للح��م.
� نها�ة �ل ل�لة �ان ال�اشا �ق�م مأد�ة خاصة ألصدقائه ط�لة

��
� اليوم األخ�� �انت زفة العروس إ� ب�ت

ة االحتفاالت، و�� ف��
الع��س، وتم ض�ط اليوم ليوافق يوم الخم�س وهو اليوم

التقل�دي ليوم الدخلة.
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، ح�� ال ي�دأ خروجه � ا من الق� إ� ال�م�� تحرك الموكب خارج�
ا، ا ملت��� � إذا ما خ�ج ناح�ة ال�سار، اتخذ الموكب ط��ق� �فأل س��
ق ال�� الذي �سكنه أغلب طاف حول بركة األز�ك�ة، ثم اخ��
الفرنجة، دخل الشارع الرئ��� من �اب زو�لة ومر �أغلب أجزاء

المدينة ق�ل أن �صل إ� ب�ت الع��س.
� فوق صهوة جوادە، ع� رأسه الموكب تقدمه رئ�س المهرج��
� � الجماه�� الواقفة ذات ال�م�� طرطور مد�ب من الفضة، �ح��

� وقار �ما �فعل القضاة وعل�ة القوم، رغم أنه
وذات الشمال، ��

� �قوم بها المه�ج ذو ا �قوم بنفس الحر�ات السخ�فة ال��
�
أح�ان

� موا�ب ال�سوة والمحمل، خلفه أر�عة
اللح�ة المستعارة ��

� ��� ��
�
� ك رجال ع� أر�عة جمال ينقر �ل واحد منهم ع� ط�لت��

 آخ��ن ع� �لٍّ
ً

ا، ت�عهم اثنا ع�� جم� ا قرم��� و�رتدون ب�ش�
 �األصداف،

�
منهم إما �ج، أو هودج مغً� �قماش أخ�� مح�

� تم�ل إ� األمام ة ال�� والودع، و�ه مجموعة من األعالم الصغ��
مع مقدمة ال�ج، ثم جاءت خلفهم جماعة الجنك �قرعون
�الصنج و�ؤدون �عض الرقصات أثناء تحر�اتهم وسط الموكب،
� أعالە مند�ل مطرز،

�� 
ً

ا ط��� ت�عهم فارسان �حمل �الهما سار��
 �قض�ب ط��ل مث�ت ف�ه مناد�ُل

ً
ب�نهما رجل �حمل مشع�

ة، وان��� السقاؤون يزودون الناس �الماء أثناء مرور كث��
الموكب.

� عزفت داخل الق� خلفهم فوق ظهرت الفرقة الموس�ق�ة ال��
ع��ة سقفها مغً� ومكشوفة الجوانب �جرها أر�عة ج�اد
� وسط الصخب الذي مأل الموكب

أق��اء، �ان عزفهم ��اد �خت��
� األمام، جوارهم ع��ة أخرى

ودقات النقار�ن ع� الطبول ��
� قمن �الغناء �الداخل وسط الح��م ُي�شدن

عليها العوالم، الال��
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مات من أثناء س�� الموكب، وهن محج�ات �الس�دات المح��
� ِبع الع��ت��

َ
أواسط الناس وعليتهم، ول�سوا مثل الغوازي، ت

، وحسن، وأ�انوب، و�عض مجموعة من الص��ان، ب�نهم ع��
الرجال �قلدون الفرسان �ج�اد وهم�ة من ج��د النخل والورق،
ب�نهم رجالن �س�قان خش��ة ط��لة �صل طولها إ� ما �قرب
�ن، خلفهم الممثلون الذين قدموا الم�ح�ة الهزل�ة من الم��
�الق�، ومعظم الجنك والفرقة الموس�ق�ة العثمان�ة، ثم
مجموعة الخص�ان ع� ج�ادهم، يتقدمون قافلة المرك�ات
� تحمل الس�دات، المرك�ة مغطاة من أع� �ش�الن األورو��ة ال��
� لتحجب الس�دات �داخلها  من األمام والخلف والجانب��

�
تتد�

� الناس، �جر �ل ع��ة أر�عة خيول �قودهم سائق عن أع��
، �صاح�ه من الخلف اثنان من الخص�ان، العروس �الطبع � عر��
، الزغار�د انطلقت من

ً
� المرك�ة األمام�ة األفضل ش��

مستقرة ��
� يتا�عن الموكب من

� الشارع أو الال��
ال�ساء من الجمهور ��

� ��اتهن، الموكب ت�عه خلف المرك�ات عدد من الط�ال�� م��
ا ا قرم��� � المزام�� و�ل َمن ع� صهوة فرس يرتدي ب�ش�

وناف��
اللون.

استمر الموكب ح�� ب�ت الع��س، �عدها انفضَّ الجمُع وعاد �ل
واحد ح�� الموكب إ� دارە �ح�� و�تحا� عما رأى وشاهد
� الطرقات، عاد الصغار

ط�لة أ�ام الف�ح وط�لة س�� الموكب ��
الثالثة إ� بيوتهم �عدما تجاوز الل�ل منتصفه �قل�ل، وجد �ل
� ضيق وغضب، وتل�� �لُّ واحٍد

ا �� � انتظارە ساهر�
منهم أ�اە ��

. � مة، و�اتوا ل�لتهم متأوه�� من والدە علقة مح��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٦- 
تابع الس�د إبراه�م مرقص العامة من جلسته أمام د�انه الذي
ا � تحركهم غدو�

� فخار�ة وخالفه، ��
ي�يع ف�ه مصنوعاته من أوا��

� �دور ع� ا وهو ينفث دخان أرج�لته، وأحد المجذو��� وعش��
ها

ُ
� �خ�ج منه دخان � الشوارع م�سوٌل �م�خرته ال��

� و�� الد�ا���
�
ا �� � .. �ا قي�يوم»، نا�� � واآلخر «�ا �� � الح�� ا ب�� �محرقة صارخ�

الطرقات رائحة �خورە الزك�ة.
ا من أمام د�انته � جلسته، لمح الس�د محمود مار�

ب�نما هو ��
ا، فدعاە للجلوس واح�ساء فنجان القهوة معه، وال مانع محي��

من أن �دخن معها أرج�لته.
ات ت�ادال الحد�ث عن المحروسة وناسها وأحوال ال�الد والتغ��
ة من �عد استقرار � السنوات األخ��

� المحروسة ��
� حدثت �� ال��

� قام بها، ثم سأل ح�م الوا�� محمد ع�� �اشا، والتوسعات ال��
الس�د محمود فجأة دون مقدمات:

ا عل�ك ثأر �ما ا يزورك؟ هل حق� � أحٌد من أهلك أ�د�
- لما لم �أ��

�قولون؟
 من أرج�لته وحمل فنجان

ً
ا ط��� سحب الس�د إبراه�م نفس�

� أصا�عه وهو �سأل: قهوته ب��
� هارٌب أو متخفٍّ من أحد؟� الناس يؤلفون

َّ أ�� - وهل ي�دو ع��
،

ً
ح�ا�اتهم و�صدقونها دون أن �عرفوا الحق�قة أو ما حدث فع�

شبع فضوله
�
والحق�قة أنه إذا سأل أحدهم ر�ما لن أجي�ه أو أ

. �
� معرفة أ�ار ح�ا��

ورغبته ��
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� جلسته وشعر ب�عض الح�ج وهو
اضطرب الس�د محمود ��

يرد:
- أنا ال أقصد التدخل والتطفل.

ا: � أسف شد�د �ان ع� مالمحه جل��
ثم تابع ��

. - أعتذر عن سؤا��
ضحك الس�د إبراه�م ضحكة هادئة وهو ي��ت ع� رك�ه

جل�سه:
� وجاري منذ

ورة، أنت صد��� - �ا رجل أنا ال أقصدك أنت �ال��
� شارع الرو��� والمحروسة �لها.

أن سكنت ��
� حرف�ة من أرج�لته وهو �قول:

شد �ضع أنفاس متتا�عة ��
ا ال - �ل أنت ع� حق ر�ما من حقك أن تعرف، سأح�� لك ��
� أحب أن أبتعد عن أخجل منه، ولم أ�ن أنوي إفشاءە، ل���
عقول الناس المحشوة �أف�ار أغلب الظن أنها ل�ست من

أف�ارهم الخاصة.
- أنا ال أحاول أن أدفعك للح�� عن …

ا:
�
قاطعه الس�د إبراه�م مهدئ

- ال�أس �ا رجل، ال عل�ك، أنا أود أن أح�� لك، وأن أشار�ك
.. اسمع.  �

ا من ذك��ا�� �عض�

�
َوَضَع ال�� الخاص �ه ع� األرج�لة، وار�شف الثمالة المت�ق�ة ��

قاع فنجان قهوته ثم قال:
� مس��� من أسوان وهذا صحيح،

- تعرف �ما �عرف الناس أ��
�
ٌء من هذا القب�ل، المش�لة �� أ�� �

ل�ن ل�س ع�� ثأٌر، أو ��
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، ور�ما أغلب ا من وجهة نظر أه�� ا، ولست مومن� لست مس�ح��
� كذلك.

و�� الناس س��
تعجب الس�د محمود وظهرت ع� وجهه مالمح االستغراب

وهمس:
- أتقصد أنك مسلم؟

ا: رد مب�سم�
� الظنون، - ل�س هذا وال ذاك وال ح�� يهودي ح�� ال تأخذك ��

� غ��
� من ب�نهم وجعلو��

ة وأه�� طردو�� � ح��
أنا مش�ت و��

مؤمن.
زادت مالمح االستغراب والتعجب ع� وجه الس�د محمود وهمَّ

: ً
ء ما إال أن الس�د إبراه�م قاطعه قائ� �

�قول ��
� �لها كذلك، وت���ت � وأ�� مس�ح�ان وعائل�� - اسمع للنها�ة، أ��
� �أي مراهق ة مراهق�� � مس��� ل�ن مع �دا�ة ف��

و�شأت ع� أ��
� أف�ار عن ال�ون والخلق والوجود ولم أعرف

�انت تراود��
ا، حاولت السؤال ل�ن األسئلة لم �كن �قا�لها الرد �ل اإلجا�ة أ�د�
�ان �قا�لها االس�ن�ار.. والسؤال الذي يتكرر ك�ف تجرؤ ع�

هذا؟�� ك�ف تجرو ع� السؤال؟ �ل وك�ف تجرؤ ع� التفك��
� كينونة هللا؟

��
سأل الس�د محمود:

- وماذا كنت ت��د أن تعرف �التحد�د؟
رشف الس�د إبراه�م �ضع رشفات من كوب الماء أمامه وهو

�قول:
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� ال�دا�ة �ان سؤا�� للقساوسة عن المسيح نفسه من هو؟
�� -

أهو إله؟� قالوا: إنه ابن الرب. فقلت هذا �جعله نصف إله إذن؛
� أحد القساوسة أن روح هللا قد تجسدت �ة، جاو��� ألن أمه ���
� جسد المسيح، استغ��ت أ��� فهل هللا له روح مثلنا؟� وهل

��
� جسد أحدهم؟��

ا منها �� يتح�م فيها �أن �ضعها، أو �ضع جزء�
 أن المسيح هو ابن هللا أو

ً
وا� ِإنَّرغم أن هناك ال�عض �عتقد حق�قة

�
ال

َ
ِذيَن ق

�
َفَر ال

�
َقْد ك

�
أنه هو هللا ذاته، ح�� إن القرآن �قول: {ل

َمِسيُح اْبُن َمْ�َ�َم}.
�
َ ُهَو ال ا��

أ�مل الس�دمحمود:
ا؟ � القرأن أ�ض�

- صدق هللا العظ�م، لقد قرأت ��
� �ل ما تصل إل�ه �داي ح�� العهد

- �الطبع، حاولت أن أقرأ ��
.. َمن خلق � اث و�ل هذا لم ُ�جب�� القد�م وكتب التار�ــــخ وال��
� ا شغل�� : لم �لد ولم يولد. أ�ض� �

هللا؟ وك�ف �ان؟.. والرد القرأ��
ًفكري ما دعاە ل�خلقنا، و�ذا �ان �ستطيع الخلق وعندە القدرة
� ستة أ�ام؟ لَم �خلق أطفا�

والمقدرة فلم خلق ال�ون ��
�مرضون ثم �موتون؟ لما �حاس�نا ع� أش�اء قد كتبها علينا من
� الدن�ا ل�حاس�نا

تنا �� ر علينا ح�اتنا ومس�� ق�ل أن نولد؟ هل قدَّ
� جنته ونع�مه أو

� اآلخرة عليها؟ �دخلنا ��
عليها؟ ولما �حاس�نا ��

رها علينا و�عرف من ال�دا�ة من � نارە وهو من قدَّ
�عذبنا ��

ُس�دخله النار ومن ُس�دخله الجنة… ومع الهجوم الذي كنت
ا � أ�ض� أقا�له من أه�� وال�ن�سة، لجأت ل�عض الشي�خ المسلم��
َّ ح�� من فقا�لت نفس العقول والعقل�ات، وأصبح الهجوم ع��
� أر�د أن أدخل

، ال�عض منهم ظن أ�� �
� �لد��

�� � الشي�خ المسلم��
� أحد

� عنه، دون أن �ج�ب عن استفسارا�� � اإلسالم فحدث��
��

، �عدها َصَمتُّ ولم أتناقش مع أحد �عد ذلك � � أو ُ�فهم�� وُ�عرف��
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، ولم أفصح عنها ، احتفظت �أف�اري لنف�� � رأ��
عما �دور ��

� للتعلم والفهم �االس�ن�ار والرفض ْت محاول��
�
ألحد، �عد أن ق�ِ�ل

ا �السب والتهد�د �الطرد.
�
وأح�ان

ا: نطق الس�د محمود متعج��
- االس�ن�ار والطرد؟��

ا: هز رأسه موافق�
َّ � أن أسأل أو أن أعرف، ع��

- نعم االس�ن�ار، �أنه ل�س من ح��
� عرفت ف�ما

� دون معرفة ودون تعلم، مع العلم أ�� أن آخذ دي��
� لست أول شخص ي�ساءل عن هذە األمور، فقد علمت �عد أن��
، �عد أن �

� س��ف �س� �طرس الرح�ا�� � ب��
من أحد القساوسة ��

� �د� آر�وس تزوجت من إل�صا�ات، أنه �ان هناك أسقف لي��
� اإلسكندر�ة، أخذ ينادي �أن هللا إله واحد غ�� مولود

عاش ��
ا وغ�� مولود من األب، وأن هذا ، أما االبن فهو ل�س أزل�� أز��
االبن خ�ج من العدم مثل �ل الخالئق حسب مش�ئة هللا، قال
� القساوسة؛ فمنهم ا: �ان هناك اختالف كب�� ب�� �� �طرس قد�م�
�ران�ة من قال إن المسيح وأمه إلهان من دون هللا، وهم ال��
لة شعلة نار انفصلت � وهناك من قال إن المسيح من األب �م��
من شعلة نار، فلم تنقص األو� �انفصال الثان�ة منها، و��

مقالة سا�ليوس، وآخرون �عتقدون أن م��م لم تح�ل �ه �سعة
اب، وهناك من � � الم��

� �طنها �ما �مر الماء ��
أشهر، و�نما مرَّ ��

�
�ان يومن أن المسيح إ�سان مخلوق من الالهوت كواحد منا ��

جوهرە، وأن االبن من م��م، و�رون أن هللا جوهٌر قد�ٌم واحٌد
وأقنوم واحد، وال يؤمنون �ال�لمة وال �الروح القدس، و�� مقالة
بولس الشمشا�� �ط��رك أنطا��ة، ومنهم من قال إنهم ثالثة
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آلهة لم تزل صالح، وطالح، وعدل ب�نهما، و�� مقالة مرقيون
وأصحا�ه ومنهم من �ان �قول �ألوه�ة المسيح، و�� مقالة
� أن

�� ا، �ل لقد أخ�� بولس ومقالة الثالثمائة وثمان�ة ع�� أسقف�
فكرة الهوت المسيح أص�حت قانون�ة �التص��ت و�فارق ض��ل
� النها�ة صمتُّ وابتلعُت

�� � أثناء مجمع ن�ق�ة األول، المهم أن��
ا ، دائم� ا ع� حا�� � أ�د� ك�� ، ل�ن الدن�ا لم ت�� �

� حل��
�� �

لسا��
، �أن لم �كن �

� ح�ا��
�� �

المصاعب والهم والغم �انوا �طاردو��
ي �حقق أحال�� و�ع�شها �ما تمن�ت ي، كنت أرى غ�� هناك غ��
� �أي شخص له َ أن �عامل��

��
�
، ل�نَّ هللا أ �

� ح�ا��
أن أع�شها أنا ��

� الح�اة أو تذوق النجاح ح�� ولو لمرة واحدة، ومع
الحق ��

�
ا للتخ�ط ول�ث�� من الفشل �� � العمر كنت أتعرض دائم�

ًتقد�� ��
ء حاولت ف�ه، ال أدخل عم� �

� أي ��
، لم أجد أي نجاح �� �

ح�ا��
� ب ح�� من محاولة جد�دة، إال وأحاطت�� إال �اء �الفشل، ال أق��

� �ل
� ال�ث�� وال�ث�� من الغضب �� �ل عوامل الفشل، �ان ي�تاب��

ا أرى البنات وال�ساء من حو�� مرة، ح�� الحب كنت دائم�
� لما أ�ن بهذە الدرجة من القبح،

� رغم أ�� ينفرون و��تعدون ع��
، لم �

، ال تق��و�� � ا ع� جب�نه، ابتعدوا ع�� كنت �من �ان مكت���
�لت �الرفض

ُ
ا ق � ب�ٌت للمصاهرة والزواج من اب�ته، دائم� �ق�ل��

، فشلت � ا ��  خاص�
ً

دون إ�داء أي أس�اب، ح�� لما �دأت عم�
، خ�ت �ل أموا�� ا، لم �فشله أحٌد من ق���  ذر�ع�

ً
فش�

� والذي أعطان�ه ضته من أ�� ، والمال الذي كنت اق�� � و�ضاع��
ا ع� ك�ت ما إ�اها ع� مضض، يومها لم أتحمل، لم أعد قادر�
، �ان وقت االنفجار قد حان، وقفت وسط الط��ق �داخ��
� من حو�� �مصمصون شفاههم، شعرت ا والناس ملتف�� غاض��
، ل�ل من أراهم ينجحون �كر�� لنف�� وللح�اة ول�ل من حو��
� ح�اته،

ا ينجح �� و�تقدمون، ح�� َمن ال �حاول أن �فعل ش�ئ�
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�
�ان النجاح والمال �أت�ان إل�ه ع� عت�ة �ا�ه، �خت لماذا أنا؟�
لماااذا؟ �خت وأنا أرفع رأ�� للسماء، أنت ظالم.. أنت إله

� الناس، تع�� �ل الناس �ل النجاح أو ح�� ظالم، ال تعدل ب��
� أنا �الفشل � إال ��ل الفشل، تختص�� ا منه، وال ت�لي�� �عض�
� �ل ي، لماذا أنا؟ ماذا فعلُت لَك �� تفعل �� وحدي دون غ��
هذا، ح�� أه�� مهما حاولت إرضاءهم، مهما حاولت أن أظل
� � أنا االبن العاق من ب��

� �أ��
ا لهم وتحت قدميهم، يتهمو�� مط�ع�

، الذين تزوجوا وابتعدوا عنهم وال يزوروهم إال �ل �
�ق�ه إخو��

�
� سأ�ون من سكنة جهنم ��

شهر أو ح�� �ل �ضعة أشهر، وأ��
� ع� األرض س�� � لث�ث ع� ز�ان�ة الجح�م تف�� اآلخرة، أخلقت��
، لم �عد �

� أه�� وأقرا�� � ُمسخة ضائعة ب�� � اآلخرة؟ جعلت��
و��

، وأنت الس�ب، � ، ال�ل ينفر و��تعد ع�� � اب م�� أحد ي��د االق��
� أع�شها � وجعلت��

، وأنت من قدرت �� ح�ا�� � أنت من خلقت��
� من هذە الدن�ا الملعونة، ال أر�د أن أح�ا ح�اة لم ا، ارحم�� مرغم�
� ألع�دك؟ أم ، أخلقت�� ، أو أه�� ها، لم أخ�� فيها ح�� اس�� أخ��
� منك؟ أم

� عنك وتنفر��
� �ل ما �شاء لت�عد�� � لتفعل �� خلقت��

� الدن�ا واآلخرة؟ أنت إله ظالم، ظالم،
�� � � لتعذب�� خلقت��

ظاااااالم.
ء من العص��ة وهو �

� جلسته و�دا ع� مالمحه ��
ثم اعتدل ��

ُ��مل:
هل خلقنا هللا ل�ذ�قنا مرارة الح�اة؟� هل خلقنا ل�ع�ث �ح�اتنا
� األرض ح�� نكفر �ه ف�ق�ضنا

و�شاهدنا نتع�� ونتعذب ��
� اآلخرة؟� هل خلقنا ل�لهو بنا..؟� لماذا قطع اتصاله

و�عذبنا ��
ع ونأ�ل �عضنا قطِّ

ُ
� عزلة ن

بنا؟� قطع وح�ه وقطع ُرسله وتركنا ��
� �ارد، ال نرى معجزاته وال فضائله، لم نعد نرى إال ال�عض �سك��
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� ا ح�� � � �صبها علينا.. أي إله هذا� أشعر �الغضب كث�� لعناته ال��
ا ا ضائع� � تائه� ، لقد ترك�� أرى ما وصلنا إل�ه، وف�ما وصل إل�ه حا��
� إال �ما � هذە الح�اة الملعونة.. لم أدعه مرة وأجاب��

�� 
ً

ال أجد أم�
� أ�رهه..

، ح�� شعرت مراٍت أ�� ، وض�اٌع أ��� لحا�� ف�ه فشٌل ��
قال �� أحدهم إن هللا �عرف مصلحتك ف�ج�ب لك الدعاء الذي
ك، �خت ف�ه.. هكذا ينفعك.. وال �ج�ب ما �مكن أن ���
.. فماذا لو �ان ال �عرف ما وصل إل�ه حا�� وهو �عرف صال��
ا ..؟� ما �ان س�ئول إل�ه حا�� �أ��� من هذا سوء� � صال��

هو ��
.. ك�ف كنت أصبح أسوأ مما أنا ف�ه؟�.. سنوات

ً
ا وفش� وض�اع�

.. أبتعد عن � من الفشل والض�اع والوحدة والمرار.. ال�ل كره��
� وتخلق م�� �ص �� المشا�ل وأبتعد عن الناس .. والناس ت��

� هذە األرض ال أرى إال ما
� المغضوب عل�ه ��

المشا�ل.. �أ��
� ترك الدن�ا والح�اة… تمن�ت لو

، رغ�ت �� ق صدري بها أ��� ُ�ضيِّ
� وأ�ف

� من ح�ا��
� ع� ما ���

� ذرة من شجاعة ألق�� � قل��
أن ��

� ج�ان لم أقدر.. لم أقدر إال ع� ترك ال�لد عن التنفس.. ل���
و�البتعاد.

ظلت مالمح الس�د محمود جامدة ال ي�دو عليها أي انفعال، أو
ء، ر�ما هذا من األش�اء الحسنة ف�ه، فهو �

غضب أو أي ��
يتق�ل الناس وَمن حوله �ما هم، �حالتهم الس�ئة أو الحم�دة، ال
�فرق معه دين الرجل أو عرقه، يتعامل مع ال��� ع� قدر
إ�سان�تهم، ر�ما هذا ما دفع الس�د إبراه�م مرقص للح�� من
ال�دا�ة، فقد عرف أن الس�د محمود لن تتغ�� معاملته أو نظرته

له �عد ذلك، سأل الس�د محمود:
- أنت ملحد غ�� مؤمن �ا�؟
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رد الس�د إبراه�م وهو �قلب كوب الشاي الذي أ�� �ه أحد
ص��انه:

ا أنا أعلم أن هللا موجوٌد، فلم �أت
�
� ا أو م�� - ال، أنا لست ملحد�

هذا ال�ون أو ُ�خلق من تلقاء نفسه، ال �دَّ له من صانع، ل�ن أنا
� � ل�عذب�� � أ�رهه، أشعر أنه خلق��

ا أشعر �أ��
�
غاضب منه، أح�ان

� � اآلخرة…، الن��جة أن أ��
�� � � فقط، ثم �عذب��

� ح�ا��
�� � ه��ِ و�كرِّ

�
ِتهم، وطردو��

�
ا عن مل � غ�� مؤمن� وخارج�

و�� وأه�� قد اعت��
� ماتت دون أن أراها ، ال�� � ح�� من وداع أ��

خارج �لدتنا وحرمو��
أو أدفنها، ومن يومها إ� اآلن لم أعد إ� هناك مرة أخرى..
هم �ما � س��ف لم أخ�� � ال�لدان ح�� اْسَتَقْرُت بب�� تنقلت ب��
، كنت قد قررت أن أدع � ضلو�� � عق�� و���

حدث أو �ما �دور ��
ا �� وحدي، هناك رأ�ت إل�صا�ات ألول مرة،

�
� مل� أف�اري وغض��

أحب�تها، ظللت عدة أشهر أحاول التقرب إليها، فلما عجزت
�
تهم أ�� � ولم تمانع، أخ�� ذه�ت ألهلها وطلبتها للزواج فق�لت ��

ي��م ول�س �� أهل فلم ي�ش�كوا، ورغم أن إل�صا�ات امرأة
متدينة ومن أ�ة مس�ح�ة متدينة، إال أنها �عد الزواج لما
، � � ولم تنفر م�� ا حدث م�� من ق�ل، تق�لت�� � وعمَّ حك�ت لها ع��
� من أن أفقدها، ل�ن لم أ�ن أر�د أن � قمة رع��

� كنت ��
رغم أ��

� تأد�ة الع�ادات أخدعها، قالت إنها لن تفرض ع�� أو تطلب م��
المس�ح�ة، ل�ن أهلها مع الوقت س�طلبون أن أفعل، ثم
،

ً
سي�ش�كون من ذلك إن لم أفعل، ولن يرضوا �غ�� ذلك �د��

ا، ل�ن فقررنا االنتقال للمحروسة لن�تعد عن أهل إل�صا�ات أ�ض�
� فقد �ان �ل طفل تلدە إل�صا�ات ك�� � و��� القدر لم يرحم��
�موت وهو ابن �ضعة أشهر، ح�� أ�� أ�انوب الذي سميته �ما
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� خوف أن
ا ما �مرض، وأنا أس��قظ �ل يوم �� أرادت أمه دائم�

� أي لحظة ألي س�ب.
أسمع خ�� موته ��

ا ��الم الس�د إبراه�م: � �عة �صوت مخنوق متأثر�
رد محمود ��

- ال تقل هذا، ر�نا �خل�ه لك، تفاءلوا �الخ�� تجدوە.

�
ثم ش�ك أصا�عه وسند بهما رأسه من الخلف وهو �قول ��

تردد:
ا أفكر وأشعر �ما تقول، ل�ن ال أجرؤ ع� الب�ح �ه ألحد،

�
- أح�ان

أو ح�� لنف�� �صوت عال، أعتقد أن ال أحد �فهم هللا أو �دري
� لل�فر ا أف�ار أشعر أنها ستؤدي ��

�
مش�ئته، �خطر ب�ا�� أح�ان

فأنفضها عن عق�� وألجم أف�اري وأتناساها.
ا إ�اە: ثم ر�ت محمود ع� رك�ة إبراه�م مواس��

ا � ، ال تفكر كث�� �
- دع ما حدث للما��

هز الس�د إبراه�م رأسه:
� صالح الدن�ا

، وفقدت أي أمل �� ة التفك�� - لقد تع�ت من ك��
ا �الناس � ، ابتعدت عن أه�� و�لدي، وأحاول أال أختلط كث�� م��
� ع� حدٍّ سواء، هنا ما دمت هنا، المس�حيون أو ح�� المسلم��

� أمان.
� داخ�� وأجهر �ه فأنا ��

ا �� ال أعلن عمَّ
ا: اب�سم الس�د محمود وهو �قول مداع��

� �ك؟
- لقد فعلت اآلن، أال تخ�� أن أف��

�ادله اب�سامته وهو �قول:
� ب�� سحيق.

- �ل أعلم أنه اآلن ��
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� الشارع �من
و��نما هما جالسان، سمعا صوت رجل ��خ ��

ب منهما، اتضح أنه أحد أصدقائهم �شكو حاله، ولما اق��
ومعارفهم، الس�د ع�د الحم�د القماش تاجر المان�فاتورة، فنهضا
ته � تهدئته، وهو ��خ وقد أل�� ِعمَّ �جذ�اە ناحيتهما محاول��

ع� األرض من غض�ه وض�قته.
أجلسه الس�د إبراه�م وهو ي��ت ع� كتف�ه �عد ما أح�� ِعمة
الرجل، نفضها ووضعها ع� رأسه من جد�د وناوله كوب الماء

الذي �ان أمامه:
- اهدأ �ا رجل، ما �ك؟ ما الذي حدث ل�ل هذا؟

ا �صوت عاٍل وهو �شد رد �د الرجل �كوب الماء ونطق غاض��
مال�سه من ع� صدرە �حاول أن �مزقها، والس�د محمود �حاول

تهدئته وأمسك ب�د�ه:
، ولم أر � ، مطلعة عي�� � � منذ س�ت�� � ع� ذم�� - ب�ت ال�لب ال��
�
� من ح�ا�� ا، �ل أ�امها نكد وغم وقرف، زهقت�� ا حلو� منها يوم�

، هللا �أخذها و�حرقها، أقسم برب العزة لوال الع�ل � ومن دني��
� الشارع.

الصغ�� ل�نت طلقتها ورميتها ألهلها أو ��
قال الس�د محمود:

- لما �ل هذا؟ ماذا فعلت؟
: ً
نطق منفع�

ا، ال � وجه� دائم�
ة �� - ول�ة نكد�ة ملعونة ب�ت �لب، مك��

�
تب�سم مهما حاولت مداع�اتها أو تلط�ف األجواء ب�ننا �أ��
� ء ��اد �خ�ج من ب�� �

� وال�� ا من أهلها، تحدث�� قتلت أحد�
انها تتحدث فاغرة فاها شدقيها.. وأراها مع األخ��ات من ج��
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� أنام معها تظل � أذنيها، ح�� ح�� � شحم�� �اب�سامة ت�اد تصل ب��
� �الجسد الم�ت، ح�� أنت�� منها ثم تنهض �ستحم وتعود تح��
ا لم �كن، ومنذ أسب�ع مات عم والدها الذي �لغ لتنام �أن ش�ئ�
� إ� مناحة ومند�ة، � ع� األقل، فحولت بي�� من العمر الثمان��
� أنا ال تنقطع عن ال��اء والنح�ب والع��ل ل�ل نهار، ما ذن��
، لقد رأى الدن�ا وشبع منها وعاشها فل�مت أو ُ�حرق �جاز ح��
ا، فل�لعنه هللا ول�لعنها �� معه وأهلها  وعرض�

ً
وَجاَبها طو�

� ألع�ش مع هذة المرأة النكد�ة اللعينة. ، ما ج��م�� � أجمع��
ا ورفع �دە ال�م�� ألع� وأصا�عه مضمومة ثم نهض واقف�

وس�ابته مفرودة ألع�:
� بها لتع�َش

- أقسم برب العزة ألتزوج عليها هذا األسب�ع وآ��
ر�ــها أسود أ�ام ح�اتها ب�ت ال�الب

ُ
� نفس الدار، وهللا أل

معها ��
�
� وألق�ت بها �� النكد�ة هذە، ولو نطقت ��لمة ألخذت اب��

الشارع، لتندب وتولول �ما �شاء.

�
ضحك إبراه�م ومحمود و�عض الرجال الذين التفوا حولهم ��

فضول، وقال أحدهم:
� �ا رجل، ستحل األمور، إنهن ناقصات عقل - صلِّ ع� الن��

ودين أال تعرف؟
: ً
تحدث آخر قائ�

� خلقن ل�ذ�قونا عذاب الدن�ا و�كفروا عنا س�ئاتنا. - إنهن ش�اط��
ا ب�نهم لما لمحوا الشيخ الفسطا�� أحد شي�خ فتح الجمع ط��ق�
ب منهم، ح�� وصل جوار َ�ن �ق�� � األزهر �عمته وجل�ا�ه المم��
ا وجلس ب�نهم ور�ت ع� ساق وا له كرس�� � فأح�� الجالس��

: ً
الس�د ع�د الحم�د قائ�
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- صلِّ ع� من س�شفع ف�ك يوم الق�امة �ا رجل.
، ثم تابع الشيخ � تمتم ع�د الحم�د والجمع �له �الصالة ع� الن��

الفسطا�� الحد�ث:
- ال�ساء غ�� م�شابهات، منهن أنواع و�ل امرأة لها شخص�ة
ء �

تختلف عن األخرى، ور�ما �� م��ضة أو مضط��ة أو بها ��
�جعلها هكذا..

قاطعه ع�د الحم�د:
. � معها فوق ما �حمل ال��� � أنا؟�� لقد تحملت عام�� - وما ذن��

: تابع الشيخ الفسطا��
ء جم�ل، �

- عاملها ع� قدر عقلها، وانتظر، إن تحس�ت، ف��
و�ن لم تفعل فلن �لومك أحد إذا تزوجت �أخرى، ل�ن دون أن
� الشارع �ما سمعتك تقول وأنا قادم، �ل تعدل

� �األو� ��
تل��

ن قال �أنهن ناقصات � لك، وأما عمَّ ت �س��
�
ب�نهما ح�� و�ن ظل

عقل، فالمع�� واضح إال لمن ُعم�ت عليهم، فناقصات العقل
أي إن عاطفتهن أغلب ع� عقلهن ول�س ألنهن أقل ذ�اء عن
الرجال أو قدرة ع� التفك�� واتخاذ القرار، �لنا سواس�ة أمام

هللا.
� زهق واضح:

نطق ع�د الحم�د ��
� أفعل ما أراە � موض�ع آخر، اترك��

- �ا عم الشيخ أنت تت�لم ��
� نطلبها منك.

� و�ن احتجنا لفتواك سنأ�� يناسب��
اض ع� ط��قة مخاط�ة � اع��

همهم �عض الرجال حولهم ��
ش�خهم األزهري، وشعر الشيخ الفسطا�� ب�عض الح�ج

ً
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 االن�اف، وقف الس�د
ً

فاستأذن الجالسون ونهض محاو�
ا األجواء وهو �قول: محمود ور�ت ع� كتف الشيخ ملطف�

� غضب تمل�ه.
عذرە �ا شيخ فهو �� - ا�

ا: رد مب�سم�

�
- ال عل�ك �ا ولدي، لقد قدمت النص�حة لوجه هللا، وال أ���

ا.
�
شكران

� هدوء، وسط معات�ة الناس لع�د الحم�د، الذي نهض
ان�ف ��

� غضب �عد أن المه الناس وعاتبوە
ا �� ا وهو �قول صارخ� واقف�

ع� قوله:
- الشي�خ لم �عد لديهم ما �فعلوە سوى ال�الم ل�داروا �ه ما
� �انوا وصل �ه حالهم �عد أن تعروا أمام الناس، أ�س�تم ح��
�جتمعون مع الفر�ساو�ة و�دعون أنهم يتفاوضون لمصلحتنا،
ائب ع� الناس و�الغوا ف�ه، لم ولما فرض الفر�ساو�ة ال��
ائب، وح�� لما قامت هوجة أها�� �فرض عليهم أي ��

المحروسة الغاض�ة ع� الفر�ساو�ة حاولوا تهدئتهم لمحا�اة
، ل�ن الناس طردتهم من الم�ادين ومن � أس�ادهم الفر�سي��
ب�نهم �� طردة، ثم حاولوا أن �ص�غوا �المهم �الدين كعادتهم،
فقالوا إن هذە المتار�س تمنعهم من دخول األزهر وساحته،
وتمنعهم عن الصالة، ومن ال�دا�ة ق�لوا من الفر�ساو�ة وشاح
� أتت علينا �الخراب والدمار، دولتهم الفر�س�ة، رمز الدولة ال��
� مقراتهم،

ومن جبنهم �انوا يرتدونه وهم ذاهبون لمقا�لتهم ��
� �خرجون �خلعونه، و�خبئونه تحت ع�اءتهم، ح�� ال وح��
� العلن إنهم لن �ل�سوا هذا

يراهم الناس، �ل و�قولون ��
ِ
 َ�ْسَتْخُفوَن ِمَن ا��

َ
اس� َو� ا، {َ�ْسَتْخُفوَن ِمَن النَّ الط�لسان أ�د�



291

� َوُهَو َمَعُهْم}، والشي�خ الذين رتبوا المك�دة للرجل الوط��
�ف الس�د عمر مكرم وغدروە �ه، وطلبوا األموال وطلبوا ال��
ائب، إنهم شي�خ ُمدعون، فل�عافينا هللا منهم، إعفاءهم من ال��

ومن ُمد�� المش�خة والتدين.
: ً
رد قائ�

- �ا رجل ل�س �لهم فعلوا هذا، ول�س �ل شي�خ األزهر س�ئون،
اتق هللا، فمنهم من �ان �قف كتفه �كتف أها�� المحروسة،

�أجسادهم وأرواحهم ق�ل أموالهم.
رد ع�د الحم�د:

. � � �انوا هم األغلب�ة الظاهرة لألع�� - ل�ن هؤالء األفاق��
اجع عما � و���د، وال ينوي ال��

ثم ان�ف وما زال ع� غض�ه ير��
� رأسه.

��
نفس الهراء، واأل�ام مختلفة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٧- 
ة �عدە، ق� فيها �ان ع�د األض� قد انق�� ومرت أ�ام كث��
� فصل الشتاء،

النهار من جد�د، و�دأ الل�ل �طول مع دخولهم ��
د � ص�امهم، و�دأت لسعة ال��

� عانوا منها �� انخفضت الحرارة ال��
ا أمام ورشته ينظر إ� السماء تظهر، جلس الس�د محمود ظهر�
� �دأت تتجمع فيها من األمس، وأرسلت يتابع الغيوم ال��
� الص�اح، لما هو آت، رفع فنجان

مقدمات من أمطار خف�فة ��
� �طء، ظهر شبح اب�سامة

قهوته ع� شفت�ه ير�شف منها ��
� نفس

خف�فة ع� شفت�ه لما طاف �خ�اله ذكرى والدە وهو ��
ب القهوة و�سمعه �قول: جلسته ���

- القهوة لها طعم الزمن.. ورائحة الذك��ات.. ومرارة الح�اة.
ب منه وهو �مسك �كف رجل �دا أنه �ان ا �ق�� �  صغ��

ً
لمح طف�

، وأشار إل�ه وقال: �
�سأل ع� ورشة الس�د محمود الوردا��

- هذا هو الس�د محمود.
ب الس�د محمود �الرجل ، رحَّ ا من ح�ث أ�� ثم تركه وجرى عائد�
وعلم منه أنه �حمل رسالة مكت��ة له من المنصورة، تعجب من
أمر الرسالة، فلم �صله رسالة من أحد أقار�ه من المنصورة من
� �عد أب�ه

ا أن عمته توف�ت ق�ل والدە، وعمه تو�� ق�ل، خصوص�
، وأمه وح�دة فال خال وال خالة له، إال أن هذا لم � ب�ضع سن��
� ترحاب، ودعاە للغداء، إال

�منعه من استق�ال حامل الرسالة ��
أنه رفض ألمور مهمة �شغله، ورحل �عد أن ودعه الس�د
محمود وشكرە ع� إ�صال الرسالة، فض الرسالة ونظر إ�
»، لم �

عها، فوجد االسم مكتوب «محمد مصط�� الوردا��
ِّ
ُموق

� أغلب الظن ابن عم
�سمع �االسم من ق�ل، ل�نه واضح أنه ��
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� اهتمام، وجد الرسالة �الفعل
والدە أو أحد أقار�ه، قرأ الرسالة ��

� ب�ت
ا ��

�
من ابن عم والدە �دعوە فيها إ� المنصورة؛ ألن له إرث

� قطعة أرض واسعة من الفدادين الزراع�ة،
العائلة القد�م، و��

ا لجد والدە، وأنه
�
� الرسالة أن الب�ت واألرض �انوا مل�

أوضح له ��
�
� آخر الرسالة أن �ح�� ��

له حق �الوص�ة الواج�ة، ورجاە ��
أقرب فرصة، ح�� �شاهد بنفسه عمل�ة البيع وتقس�م األموال
كة، ح�� ال ُ�ظلم أو �شك أن له حق لم ينله، وختم رسالته وال��
ا}، ووقع �اسمه «محمد َحد�

�
َك أ ِلُم َر�ُّ  َ�ظ�

َ
�قوله هللا تعا�.: {َو�

.« �
مصط�� الوردا��

�
، وأ�مل يوم عمله �� � جي�ه الداخ��

طوى الرسالة، ووضعها ��
ب المغرب، فأمر ص��انه، �اال�تفاء هذا اليوم ورشته ح�� اق��
وغلق الورشة، هواء الشتاء ال�اردة زاد عليهم، �عد أن انتهت
� �انت شد�دة، وت�عه خ��ف لم �كتمل حرارة هذا الص�ف ال��
ا، غامت الشمس من �عد أذان الظهر وحلت برودة الشتاء م�كر�
�قل�ل، ولم تظهر ط�لة اليوم إال دقائق معدودات ع� استح�اء،
ة، و�عد الع� تجمعت سحب رماد�ة، نزلت منها قطرات صغ��
تنذر �مطر قادم، رفع الس�د محمود رأسه للسماء المل�دة
�الغيوم وقال وهو �ضم عل�ه ع�اءته من الهواء ال�ارد الذي �دا

يزداد:
- ي�دو أن نوة المك�سة س��دأ.
رد عل�ه طاهر العامل بورشته:

ها، هذة نوة أمطارها شد�دة. - ر�نا �س��
أخذ الس�د محمود المفاتيح وعاد م�َع الخ�، ح�� �صل ق�ل
أن تمطر، ل�ن السماء لم تمهله، فتحت أبوابها وهطلت األمطار

�
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ق ورددت أر�انها ه��م الرعد، ض�ئت السماء �ال��
�
� عنف، وأ

��
� دقائق قل�لة، و��نما هو �س��

�� � امتألت الشوارع �الماء والط��
� الوحل وسقط ع� ظهرە،

ع� جانب الط��ق، تزحلقت قدمه ��
، سقطت عمامته عن رأسه، ساعدە � وتوسخت مال�سه �الط��
�عض المارة ع� النهوض، وعرض عل�ه أحدهم أن يوصله لب�ته،
ا ع� جدران � ط��قه م�سند�

ا، وعاد �س�� �� فشكرهم جم�ع�
� �عرض عل�ه � السن للدرجة ال��

البيوت وهو �فكر، هل ك�� ��
أحدهم أن �ساعدە و�وصله للب�ت؟� هل شاخ ق�ل األوان؟� أم
أن آوان ش�خوخته حان ولم ي�ت�ه؟ �ادت أن �س�ل من عي��ه

دمعة، وهو يردد �صوت خف�ض:
- لقد هرم ولدك �ا أ�� وصار يتعكز ع� الجدران. 

وصل إ� الب�ت ودق ال�اب، هرولت الس�دة م��م تفتح له
، من رأسه � � الط��

ا ��
�
ال�اب، لطمت ع� صدرها لما رأته غارق

� �عة، واألمطار تهطل وتزداد مع
ح�� نعل�ه، دعته للدخول ��

ا �الماء ع� ا مملوء� � ا كب�� � الخارج، وضعت إناء�
صوت الرعد ��

� الحمام ساعدته ع� خلع مال�سه الم�سخة، مسحت
النار، و��

ا، ، وعادت تح�� الماء الذي أصبح فاتر� � عن وجهه آثار الط��
ا، و�� تحممه كطفل جلس ع� كر�� الحمام الصغ�� عار��
� عن وجهه ، �سكب الماء ع� شعرە، وت��ل �قا�ا الط�� صغ��
فت جسدە �ُفوَطٍة من القطن، ثم لفت ع� جسدە وعنقه، �شَّ
� ل�سها، لحظتها

ا نظ�فة، ساعدته �� ت ث�ا�� ا، ح�� أح�� ر� � م��
د ع� � ساقه من أثر السقطة، �سنَّ

فقط شعر �ألم خف�ف ��
� أمام ا إ� الدور العلوي، �ان أوالدە متجمع�� م��م وصعدا مع�
��ة المغلقة يتا�عون من خلفها هطول األمطار، جرت هند الم��
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� رأته، وقفزت ع� صدرە �حملها �ما � �عة ناح�ة أبيها ح��
��

� خوف: 
ا هذە المرة، فسألته �� تعودت منه، حملها متأوه�

؟  � - هل أنت م��ض �ا أ��
� عطف: 

ق�لها ع� خدها وهو يرد ��
، أنا فقط متعب من العمل.   � أب��� - ال �ا ع��

الن كفَّ أبيهما، الذي دعاهما للجلوس أق�ل ع�� وحسن �ق�ِّ
تها م��م للدور العلوي، ووضعت � أح�� جوارە ع� الط�ل�ة ال��
عليها الطعام، �عد أن أشعلت �عض قطع من األخشاب وقالوح
� أوصالهم، وأضاءت

ة، �عثت الدفء �� � قصعة صغ��
الذرة ��

الم�ان �شمعة وضعتها ع� طرف السلم، وأشعلت القند�ل
� السقف، تراقصت الظالل ع� الجدران وهم ي�ناولون

المعلق ��
� أوالدە وزوجته،.. لقد الطعام، والس�د محمود �دور بنظراته ب��
�
� تحمال��

ا، لم تعد سا�� � السن و�لغت من ال��� م�لغ�
ت �� ك��

، ر�ما � � الوحل والط��
� اليوم وسقطت ��

كسابق عهدهما، خانو��
� �عد، من أين حلَّ ع�� � مرة أخرى، لم أتجاوز الخمس��

�خونو��
� وتمر؟� أم ألن

، هل �� لحظات ضعف تأ�� � هذا العجز المفا��
� لم تعد ل نفس

� هند والص��ان، فأشعر �أ�� � عي��
أرى الفرحة ��

القدرة ع� اإلحساس واالستمتاع �األش�اء كذي ق�ل. 
ت له أنَ� طعامه، وجلس ع� األر�كة، نهضت م��م، وأح��

الوعاء الذي �غسل ف�ه �د�ه، قالت و�� تصب ع� �د�ه الماء: 
ت �� الست إل�صا�ات �عض القرفة اليوم معها من عند - أح��
� صدرك، وتطرد منك عوض العطار، سأح�� لك القل�ل، ستد��

التعب. 
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هز رأسه أن نعم، دون أن ينطق، أن� األطفال طعامهم وغسلوا
أ�ديهم، وجلسوا حوله، ب�نما هند �سلقت األر�كة وصعدت
� والدها المفرودة، وصوت األمطار �علو من

تجلس ع� سا��
� واآلخر مع صوت الرعد، � الح�� ق �سطع ب�� الخارج، وأضواء ال��
عادت م��م �القرفة يتصاعد منها ال�خار، رؤ�تها فقط ت�ث
ل � � العروق، ناولته ال�وب، وحاولت أن تجذب هند لت��

الدفء ��
ب القرفة، إال أنها تمنعت � أبيها، ليتمكن من ��

عن سا��
كها �ما ت��د، فقالت ورفضت، فأشار إليها الس�د محمود أن ت��

� الطعام من ع� الط�ل�ة وتمسحها: 
مب�سمة و�� تجمع أوا��

- أنت تدلل هذە الفتاة أ��� من الالزم. 
ار�سمت اب�سامة �اهتة ع� شفت�ه وهو �قول: 

� ح�اة أبيها. 
- دعيها تتدلل ��

� �عة: 
ردت عل�ه م��م ��

وجها، وتزوج أبناءها.  � - ر�نا �عط�ك ط�لة العمر ل��
تذكر فجأة الرسالة، وطلب من م��م أن تخرجها من مال�سه،

فردت مب�سمة: 
� ووضعته � جي�ك، وأزلُت عنه ما �ه من ط��

- أخرجُت �ل ما ��
ا �جف.  جان��

� إ�
ا، ذه�ت �األوا�� لم �جد ما �قوله، سوى أن يب�سم لها شا�ر�

المطبخ وعادت �عد قل�ل تحمل ص�ن�ة عليها أ�واب من
� �دها وجلست

ة �� القرفة، وزعتها ع� أبنائها، وتناولت األخ��
� يت�� عليها الس�د محمود، ع� ال�ر�� المجاور لألر�كة ال��

ها عما فيها، فسألته:  سألته عن الرسالة، فأخ��
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- وهل تنوي السفر إ� المنصورة؟ 
� هدوء وهو �ضع ك��ه الفارغ ع� الص�ن�ة: 

أجاب ��
� ت�ت�� هذة النوة سأرتب لسفري إ� - إن شاء هللا ح��
� أو �م �قدر �األموال،

المنصورة، ال أعلم �م س�كون حجم إر��
� مستق�لهم. 

ا لهم �� كه ألوالدنا س�كون نافع� ل�ن أي مال ن��
وضعت ك��ــها ق�ل أن تنه�ه، و�� تقول متلهفة: 

- خذنا معك إ� المنصورة لم نزرها من ق�ل، وأنت أصلك منها،
وما زال لك فيها أقارب وأهل وناس، و�� فرصة ح�� يتعرف

أوالدك �أقارب أبيهم وجدهم الذي لم يروە. 
صمت لحظات �فكر ف�ما قالت وأعجب �فكرتها وقولها، ل�نه

تردد من رحلة السفر الشاقة ومتاعبها، فقال: 
ك �ما نفعل.  � أفكر وأرتب أموري وسأخ�� - دعي��

� صوت ا، من ب�� ارتفع صوت أذان العشاء من الخارج ضع�ف�
ا:  � لم تكف منذ �دأت، فقال متندم� األمطار المرتفعة ال��

 . �
� أن أص�� المغرب �عد عود�� - لقد �س�ت من تع��

ل أوالدە، وأمرهم �الذهاب للفراش، ، وق�َّ
�

نهض توضأ وص�
فامتثلوا، وجرت هند ع� غرفة والديها وقفزت تحت الغطاء

�العادة و�� تقول: 
� الغرفة األخرى �مفردي. 

- لن أنام ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٨- 
نة، � حلق غ�� م�� � � �جرها الحمار، وعجالتها ت�� تحركت الع��ة ال��
� الطرقات، �س�ب أمطار أنواء

� الذي لم �جف �عد �� من الط��
المك�سة الغ��رة، وعليها متاع الس�د محمود وأ�ته، وما
� سفرهم إ� المنصورة، سألت هند وهم �جمعون

�حتاجونه ��
متاعهم، و���طونها:

- هل س�سافر إ� المنصورة ع� الحمار.
ضحك الس�د محمود وهو �ج�ب:

ا من شا�� بوالق إ� � ا كب�� كب مرك�� � س��
�� - ال �ا صغ��

المنصورة.
� رحلتهم النه��ة، ح�� وصلوا

مرت عليهم أ�ام متع�ة وشاقة ��
� ص�اح يومهم، وهناك اتخذوا ع��ة أخرى

إ� شا�� المنصورة ��
�
� و�عض الناس �� وضعوا عليها متاعهم �عد أن ساعدهم المرا���

إنزالها من المركب، �عد أن سألوا ع� ب�ت الس�د محمد
ا للركوب، وصممت � ، أ�رى الس�د محمود حم�� �

مصط�� الوردا��
� ن�ة الس�د محمود

هند أن تركب أمامه ع� نفس الحمار، �ان ��
� ع� أق� ة أ�ام أو أسبوع�� � المنصورة لمدة ع��

ال�قاء ��
تقدير؛ لذلك عهد الورشة لطاهر، وأوصاە بها ح�� �عود.

ة �عرف أهلها �عضهم ال�عض، العمران فيها المنصورة �لدة صغ��
� نهر الن�ل والمدافن، ا ع� الرقعة المحصورة ما ب�� �ان مقصور�
�
، �انت العيون تطاردهم �� � ا ألي ع�� والغ��ب ي�دو فيها ظاهر�

ط��قهم، واأللسن تتهامس ف�ما ب�نها م�سائلة عن كون هؤالء
الغ��اء؟� ولمن أتوا؟�
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� �سكن ع� مق��ة من المقابر،
الس�د محمد مصط�� الوردا��

� �س� الشيخ الم�ي وهذا جوار مقام صغ�� ألحد الصالح��
المقام جزٌء من المقابر، الط��ق �ان غ�� ممهد، والع��ة �س��

� اء ت�دو للع�� � الخ��
، رقعة األرا�� � ا�� متأرجحة ع� الط��ق ال��

� بنايتها وأش�الها
� تختلف �� م�سعة ت�دأ من خلف البيوت ال��

عن بيوت المحروسة، نزل الس�د محمود من ع� حمارە ودخل
�سأل عن ابن عم والدە، ناداە أحد األوالد الصغار الذي �دا عل�ه
، شعرە ي�دو من �

أنه من أحفادە، ح�� الس�د محمد الوردا��
ا وط��لة، يرتدي تحته عمامته ناصع الب�اض، ولحيته ب�ضاء أ�ض�
� خاطر

� �د�ه مس�حة، جال ��
ا أب�ض اللون و�مسك �� جل�ا��

� هي�ته هذە �ما �صفون الرجال
الس�د محمود أن الرجل ��

اء ع� كتف�ه، أو � األحالم، ال ينقصه إال ع�اءة خ��
�� � الصالح��

حاب � �التهل�ل وال��
فرس �ط�� �ه، استق�له الس�د محمد الوردا��

واحتضنه �ما �حتضن األب ولدە وهو �قول:
� أرى ف�ك والدك رحمه هللا.

، �أ�� ا �الغا�� ابن الغا�� - مرح��
ل �د هند ثم حملها ع� ذراع�ه، ودعا ل ع�� وحسن وق�َّ ثم ق�َّ
الس�دة م��م للدخول إ� داخل الب�ت، وأشار ل�عض الخدم أن

�حملوا حاج�ات الرجل وأ�ته للداخل.
ا، له طابع � ي�دو إ� حد ما قد�م�

ب�ت الس�د محمد الوردا��
� ، واجهة الب�ت �س�طة بها نوافذ عال�ة �ع�دة عن أع�� مملو��

��ات مصنوعة من الخشب الخرط المارة، النوافذ عليها م��
موض�ع عليها الُقلل، المدخل مصمم �ط��قة تجعل من �جلس

� إل�ه. � الداخل�� ا عن أع�� � فناء الب�ت محج���
��
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الغرف مب��ة حول فناء مكشوف بوسطه نافورة، وهناك قاعة
� � وسطها «ُدرقاعة» ع�ارة عن مساحة م��عة تفصل ب��

ة �� كب��
� سقف القاعة فوق الدرقاعة ق�ة من الخشب

� القاعة، ��
إيوا��

ة �سمح �دخول الهواء ال�ارد، �س� شخش�خة بها فتحات صغ��
� الغرف الداخل�ة حول الفناء �انت النوافذ والفتحات واسعة

��
�دە داخل الب�ت. لتح��ك الهواء وت��

� واضح أنه مخصص للرجال - السالملك - �ما
الطابق األر��

� بيوت الممال�ك، وهو معد الستق�ال الزوار،
�ان �سمونه ��

� الطابق العلوي خاص ب�ساء الب�ت - الحرملك،
�� �

والقسم الثا��
ل�ساء الب�ت مداخُل ثان��ة ال �ستخدمها الرجال تؤدي إ�
� من األحجار، ب�نما الدور � مب��

الطابق العلوي، الدور األر��
العلوي �الطوب واألسقف من عروق الخشب.

نادى ع� أهل الب�ت ل�عرفهم ع� الس�د محمود وأ�ته، عندە
هم، �ل�ه إسماع�ل ثم � ثالث وابنة واحدة، مصط�� أ��� من البن��
� ب�ت أبيها، وأصغر أبنائه

� تع�ش مع زوجها فت�� �� فاطمة ال��
وجون ولديهم بنون و�نات، � ع� نفس اسمه محمد، �لهم م��
احتار فيهم الس�د محمود فلم �عرف َمن ابن َمن، أو َمن ابنة
� غرفة مخصصة للضيوف، رح�ة، م�سعة، وجعل

َمن، أنزلهم ��
� غرفة أخرى أصغر جوار غرف أحفادە.

الولدين ��
�عد الغذاء العامر الذي شهد مذ�حة ل�عض الطيور واألرانب،
ح�ب �الضيوف، اجتمع الرجال وخروف صغ�� ع� س��ل ال��
� مقعدة �الدور األول تواجه الشمال �ش�ه إ� حدٍّ كب�� ما

ا �� مع�
ة فة كب�� � القصور اإل�طال�ة �اسم لوج�ا ع�ارة عن ��

�عرف ��
مكشوفة.
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� �ما
، أو الشيخ محمد الوردا�� �

تحدث الس�د محمد الوردا��
� هدوء وأمامهم

يناد�ه أبناؤە وأهل المنصورة، عن اإلرث، قال ��
ص�ن�ة عليها أ�واب الشاي الساخن:

ا لجدي، وهناك ب�ت
�
ا، �انت مل�

�
�ن فدان - األرض ع�ارة عن ع��

آخر جوار مسجد الملك الصالح ق�الة األرض، جدي �ان له
� ح�اة أبيها ق�ل أن

أر�عة ذكور و��تان، إحدى البنات ماتت ��
�
ا �� وج، وأحد الذكور ع�� ع�د الهادي رحمه هللا، مات أ�ض� � ت��

ا وله أوالد، وج� � � �طنه، ل�نه �ان م��
ح�اة أب�ه �عد إصابته �داء ��

� منذ
� وأبو أبوك أي جدك وع�� صالح الذي تو�� واآلخران أ��

ث نص�ب والدك �له؛ ألنه عدة أعوام وله أوالد وزوجة، أنت س��
ا، � ورثته عن أب�ك أ�ض� ث نص�ب أمك ال�� ل�س لك إخوة، وس��
� من أهلها، ونص�ب زوجة أب�ك ستأخذە لتعط�ه للمستحق��
، ولك

ً
� األرض س�كون أر�عة أفدنة ونصف إال قل��

نص��ك ��
ي منك إن لم تمانع، � الب�ت، وأنا ن��ت أن اش��

نفس ال�س�ة ��
ا أم ال، ولك أن �سأل إن �ان السعر الذي سأعرضه عل�ك مناس��

� الب�ت �ما �شاء.
ولك أن ترفض وتحتفظ �األفدنة ونص��ك ��

ا: رد الس�د محمود مب�سم�

�
- وهل أستطيع أن أعقب �عد قولك، أنا ال أعرف عن األرا��

�
� المحروسة ح�ا��

ا وال أنوي اإلقامة هنا، ف�� والفالحة ش�ئ�
ا من ق�ل مع والدي أو �دونه، � هنا أ�د�

، ولم آ�� � وعم�� ومسك��
ا
�
� أن �� إرث ت�� ولوال خوفك من هللا، ما كنَت أرسلَت �� أو أخ��

، َّ ي و�السعر الذي ستعرضه ع�� عندك، فلك ما ش�ت أن �ش��
� أو � أنك لن تظلم�� لن أجادلك ف�ه ولن أسأل، فأنا ع� �ق��

. �
تجور ع� ح��
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� تمسك � وهو يرفع �دە ال�م�� ال��
رد الشيخ محمد الوردا��

المس�حة:
- وهللا ع� ما أقول شه�د.

: رد مصط�� االبن األ���
- ع� بركة هللا، اليوم ترتاح من تعب السفر، فقد �ان سفرك

ى األرض والب�ت. ا تخ�ج م�� ل�� ا، وغد�
�
شاق

ب الس�د محمود: عقَّ
- إن شاء هللا.

فرفع الشيخ مصط�� �د�ه وهو �قول:
- فلنقرأ الفاتحة ع� ما اتفقنا، ح�� ي�ارك لنا هللا.. الفاتحة.

� �ە، ثم قال الشيخ
أمنوا �عد أن تمتم �لٌّ منهم �الفاتحة ��

محمد:
ا معك، ي�دو أنك لم تنو � ا كب�� - لقد الحظت أنك لم تح�� متاع�

ة. أن تق�م معنا ف��
ا، إال أن الشيخ محمد أشار إل�ه هم الس�د محمود أن �قول ش�ئ�

ا: مقاطع�
� الشهر

� معلومك أنك ستم��
ا، ل�كن �� - ق�ل أن تقول ش�ئ�

، ولن أق�ل �أي رفض. � � ض�اف��
 معنا ��

ً
�ام�

ا لدعوة الشيخ اب�سم الس�د محمود وأعلن موافقته، راضخ�
محمد و��ارە، ت�ادلوا أحاد�ث التعارف ف�ما ب�نهم، وسألوە عن
ورشته، وأخ�ار المحروسة، و�الطبع طلبوا أن �قص عليهم عن
� الحرب

رحلته إ� ج��رة العرب �عد أن عرفوا منه أنه سافر ��
ُ
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 ال�ث�� من الش�اب من بيوتهم
ُ

وە أن تمَّ أخذ ، أخ�� � ضد الوهابي��
ا �الض�ط �ما ح� له ع�دهللا من ق�ل، عنوة، وجندوهم إج�ار��
ولوال قوة �لمة الشيخ مصط�� عند أو�� األمر، ألخذوا األبناء

الثالثة للجهاد�ة.
� صداقة مع فاطمة

أما الس�دة م��م فقد ارت�طت ع� الفور ��
� لم تنفك تح�� لها عن زوجات أخواتها ب�ت الشيخ محمد، ال��
ة ت�شاجر معهن، وأنها ال ا كث��

�
وعن ثقل دمهن، وأنها أح�ان

تط�قهن أغلب الوقت، ل�نها مع ذلك تحبهن �أخواتها، �ان
يتخلل �المها ال�ث�� من األمثلة الشعب�ة، ت��د بها �المها أو
تتما�� مع موقف �حدث، رغم أن أغلب أمثلتها ال �عرفها أحد،
ْ أخ��ــها وأوالدهما، دعتها للجلوس � رح�ت بها وعرفتها بزوج��

جوارها وقالت:
. � � دق�قنا �ع��

ا، ز��نا �� - نحن أقارب مع�
ثم تا�عت:

، ل�ن ي�دو أن زوجك الس�د �
- أنا لم أَر الس�د ع�� الوردا��

ا، صدق من � أ�ض� ، فف�ه مالمح من أ�� محمود ف�ه منه ش�ه كب��
قال من خلف ما مات.

�
ة �� ت زوجة أخيها األصغر مرح�ة �م��م، فلم تكن حا�� ح��

لحظة التعارف، �دت من مالمحها وش�لها أنها ما زالت فتاة
ت الس�دة م��م ، ح�َّ ة، ر�ما لم ت�مل عامها الثامن ع�� صغ��
� وجن�يها كعادة ال�ساء، مصمصت فاطمة �شفتيها

وق�لتها ��
مته�مة و�� تم�ل ع� م��م هامسة:

- �خرا وتزاحم ع� البوس.
ثم رفعت صوتها موجهة �المها لزوجة أخيها:
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� وصلت الس�دة م��م؟ أم � من حينها، لما لم تأِت ح�� - أين كن��
�ان ال �د من ال��نة ح�� تقول لِك جم�لة، قال إ�ه فوطة

. � ، �ل امرأة متعلقة من عرق��ــها �ا س�� �
� وماتحتها��

�حوا��
� صدرها، ولم تنطق برد رغم حرجها أمام

كتمت الفتاة غ�ظها ��
ة، وألنها صغرى �ساء الدار، ور�ما أجملهن، الض�فة الحا��
ا تحاول أن تغ�ظ فاطمة، ف�عد أن سمعت �الم

�
�انت أح�ان

� وسطها
يوجع ال�طن، مشت أمامها، متما�لة، واضعة �ديها ��

ا عن قصد، تغ�ظ أخت زوجها، ا و�سار� وتم�ل �مؤخرتها �مين�
كونها أجمل منها فوجدتها تقول:

ام�طك من أ�عا�ك. - �دال مش�ك �ق�ا�ك، ش��� ��
وكزتها م��م و�� تقول معات�ة:

ا، ي�دو عليها ما زالت - ال داع لهذا القول �� لم تفعل ش�ئ�
ة. صغ��

� جلسن أمامهن:
أشارت فاطمة إ� زوجات أخيها، الال��

- زع�ط ومع�ط ونطاط الح�ط، كدە ا�تملن، اتلم المتعوس ع�
خائب الرجا.

فاطمة �� س�دة الدار منذ أن توف�ت أمها، تدير شئونه
وتت�ف ف�ه �ما �حلو لها، زوجات أخواتها �ع�شون معها تحت
� الب�ت، ل�س فقط ألنها

سقف واحد و�نصاعون ألوامرها ��
ة ة وصغ�� أخت أزواجهن، أو س�دة الدار المسئولة عن �ل كب��
ف�ه، ل�ن ألنها ��عة الرد، لسانها ال يرحم، تر�� ال�الم وال تهتم
إن تضا�قت إحداهن أو ح�� اشتكت لزوجها منها، ف�� رغم أنها
طاع من �عد

ُ
� الب�ت وت

ا ��
�

ا نافذ
�
ة إال أن لها صوت ل�ست ال�ب��

� قلبها،
ا ألحد �� والدها، مع ذلك �� طي�ة القلب، ال تحمل سوء�
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ر�ما تجاذبها وتناحرها مع زوجات أخيها، �س�ب اجتماعهن
ن الطعام ا، و�ح��ِّ المتواصل ل�ل نهار، �قمن �أعمال الب�ت مع�
ا � تعمل معهن �د� ا، و�ل هذا تحت ق�ادة وأوامر فاطمة، ال�� مع�
� أطفالها وأطفال ب�د، �ل أطفال الب�ت سواء عندها، ال تفرق ب��
أخواتها، رغم �عض الضيق الذي تحمله �ساء الدار منها، إال
أنهن َحَبْ�َنها؛ ألنها تدافع عنهن أغلب الوقت إذا �شاجرت
إحداهن مع زوجها، وتمنع عنهم آذاهم، فال �سمح ألحد منهم
� ال تكف عن ب زوجته مهما حدث منها، ح�� األمثال ال�� أن ���
ا، فال

�
ا مضح� ها أمر� إطالقها �داع� أو �غ�� داع، �ان ال�ل �عت��

أحد �عرف هذە األمثال أو سمع �أغلبها من ق�ل، وال �عرفون
ح�� من أين تعلمت �� �ل هذە األمثال أو ك�ف عرفتها.

� المساء جلست مع فاطمة وعرفت منها أن أخاها األصغر �ان
��

قد تزوج �فتاة أخرى من ق�ل، ل�ن �دها ع� حسب قول فاطمة
� � غرفتها ب��

«ط��لة»، تأخذ أش�اء ال ق�مة لها وتخبئها ��
ا ا، و�� أ�ض� � � سحاراتها، حاول أن ينصحها كث��

مال�سها، أو ��
تها �ما �قول المثل: «اللص الع�ار ما ��ق حاولت معها وأخ��
ا»، ل�نها لم تكف ولم ترتجع، فطلقها، وأعادها من حارته ش�ئ�
ة، ل�نها صممت ع� أن تزوجه �أخرى وطل�ت ألهلها، حزن ف��
ون و�ص�حون منه أن �حمد هللا أنه لم يرزقه منها �أطفال، ف�ك��
� مثلها، ذه�ت إ� زوجته المطلقة وأعطتها مؤخرها سارق��
ع�ة؛ ألنها مثل أبيها وأخواتها، ال �حبون أن �ظلموا وحقوقها ال��
كتها وان�فت �عد أن ا، ل�نها قا�لتها �الردح والس�اب، ف�� أحد�

تركت ما معها من مال ألبيها، تنهدت قائلة:
- �عد ما آ�ل وات�ا قال دا ر�حة ع�ش�م مستكة، ناس قل�لة
، � ء، أبو هذە الفتاة فق�� �عمل عند أ�� �

األصل، ال يثمر فيهم ��
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وحالتهم غ�� م�سورة، ورغم ذلك ال تكف زوجته عن اإلنجاب،
ة أبناء ، عندها ما �قرب من ع��

ً
� تنجب طف� �ل عام أو عام��

اآلن أو أ��� لم أعد أذكر، ح�لة ومرضعة وقدامها أر�عة.
لم تتمالك الس�دة م��م نفسها وضحكت، ظلت تضحك ح��

دمعت عيناها، وسألتها:
� ��ل هذە األمثال، أنِت امرأة غ���ة. - من أين تأت��

هزت كتفيها:
- ال أعرف.. !! من الدن�ا.

� الص�اح �عد أن اجتمعوا وتناولوا اإلفطار، طلب ع�� وحسن
��

وهند أن �صحبهم أبوهم معه، ليتفرجوا ع� األرض الزراع�ة،
� �ارتة �جرها فرس

، أح�� الشيخ محمد الوردا�� و�ركبون الحم��
ناصع الب�اض، ودعا محمود وأوالدە أن يركبوها، نادى ع�

� ورثوها والب�ت. �ــهم األرض ال�� إسماع�ل �� �ذهب معهم، ل��
ل � ساروا ع� نفس الط��ق الذي أتوا عل�ه، ح�� وصلوا إ� م��
هم إسماع�ل أنه دار بن لقمان، الذي ُح�س ف�ه أحد ، أخ�� كب��

ا، قال الس�د محمود ألبنائه: � قد�م� قادة الفر�ساو�ة الصليب��
� هذە المعركة.

ا ��
�
، مشار� - لقد �ان جد�م ال�ب�� أل��

نمت منهم آە تعجب وهند صفقت ب�ديها سع�دة �ما ترى و�ما
�سمع، وقفوا جوار مسجد علموا من إسماع�ل أنه مسجد
الملك الصالح أيوب و�طلقون عل�ه مسجد المحمود�ة،
احة للزوار �ان �ق�م فيها المسجد �ان تحفة معمار�ة و�ه اس��

: ا، هتف ع�� الممال�ك الزائرون قد�م�
� شارع المعز لدين هللا.

- إنه ق��ب الش�ه من المساجد ��
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رد عل�ه الس�د محمود:
� بر م� �لها أغلبها مب��ة ع� طرازات ق���ة من

- المساجد ��
�عضها.

أشار إسماع�ل ع� زمام األرض الزراع�ة، وهو �قول:
ا �مسجد ر�حان - األرض من خلف مسجد المحمود�ة، مرور�
الذي �ظهر هناك، وح�� �دا�ة أرض الشيخ ع�د القادر جارنا ��

اث، ولك فيها النص�ب الذي � الم��
� ستوزع �� �ل األرض ال��

� الشيخ محمد، والب�ت هو الب�ت القائم جوار ك �ه أ�� أخ��
مسجد ر�حان.

رفع محمود �دە فوق عي��ه ل�حجب الشمس �� �ستطيع أن
ا: يرى ج�د�

- إنه مسجد قد�م.
رد إسماع�ل:

- لم �جددە أحد من أ�ام ع�دالرحمن كتخدا، أي منذ أ��� من
مائة عام.

� األرض �دا عليهم أن ح�اتهم مليئة �البؤس
الفالحون ��

والشقاء، ال�ساء �عملن جوار الرجال الذين �شققت أ�ديهم
�
�أرض ظمأنة لم ترَو منذ سنوات، ضامرات عجفوات ��

ا ع� ح�اتهن ودن�اهن مال�سهن الم�شحة �السواد، حداد�
� كونهن إناث، جالب�ب الرجال م��طوة ع� المزر�ة، ر�ما �س��
خ�هم �ح�ال، ال أحد �دري إن �انت مشدودة لتمسك
�ط ع� �طونهم وتقلل إحساسهم �الج�ع، الجل�اب، أم ل��
� الفقراء هنا عانوا سنواٍت، ولم أصحاب األرض من الفالح��
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ت وقل طولها لالحت�ال عليهم، فقد �ان �دركوا أن القص�ة تغ��
� أو ثالث ولم �دركوا هذا، إال أنهم �قتطع منها بوصة �ل س�ت��
ا��شفوا �عد سنوات ط��لة أن القص�ة المستعملة أص�حت
ثالثة أر�اع ما �انت �ستخدم منذ سنوات تحت ح�م الممال�ك،
ائب ما زال �حتوي �الرغم من أن الفدان الذي �دفعون عنه ال��
س�م كست الجو ولونه ع� نفس عدد القص�ات، رائحة ال��
� فرد ، وأحد الزارع�� � األخ�� فرش األرض �منظر م��ــــح لألع��
ا يتابع الزوار الغ��اء وشعرات شار�ه واقفة مثل ظهرە واقف�

أشواك القنفذ، فتهي�ت هند من منظرە.
� األرض الزراع�ة، �عد أن وقف

نزل األطفال الثالثة �جرون ��
أبيهم مع إسماع�ل تحت شجرة توت ق���ة من طرف األرض،
� خفة تحاول أن �سبق أخ��ــها، و�� تتلفت لتل�ح

جرت هند ��
ألبيها �ل �ضعة خطوات، ثم تعود تنظر أمامها تحاول أن
ا ع� تتجنب السقوط وتطارد ع�� وحسن الذي سقط منكفئ�
ها، فضحكت لما ، ونادى هند ل�خ�� وجهه، ضحك عل�ه ع��
ا، وع� أرن�ة أنفه رأت حسن ينهض وقد ا�سخت مال�سه طين�

ا، طاردته ح�� � ا صغ�� � الذي انغمس وجهه ف�ه، رأت �ل�� أثر الط��
� �قف تحتها والدها، أمسكها الس�د محمود عادت إ� التوتة ال��

وقال:
- اتر�� ال�لب الصغ�� �عود ألمه، ال تضا�ق�ه.

ل: � � �د�ه لت�� ردت و�� تتملص من ب��
. ً
- كنت سألعب معه قل��

نزلت ودارت للناح�ة األخرى من شجرة التوت، ورأت ال�لب قد
س�م، سمع والدها و�سماع�ل �اخها: � ال�� ا منها ب�� ابتعد هار��



309

- فاااار..
ا ا إ�اها وم��ت�

�
� ذراع�ه، مهدئ لحق بها أبوها وحملها مرة أخرى ب��

ع� ظهرها:
� إنه مجرد فأر.

- ال تخا��
أشارت للفأر و�� ت�خ:
� إنه يرقص�� - انظر �ا أ��

صوب الس�د محمود نظرە للفأر، وأدار إسماع�ل رأسه ناحيته،
� نفس الوقت الذي وصل ف�ه الولدان ع�� وحسن، ل�شاهدوا

��
ا ابتلت فروته، �جري �ضعف �ش��ك قدماە مع � ا كب�� ا فأر� مع�
�عضهما، ف�سقط ع� جان�ه �لما حاول النهوض والجري، ثم
دار ع� نفسه وسقط ع� ظهرە و�شنج جسدە عدة مرات وهو

ا. ا، ق�ل أن يهدأ ميت� ف دم� � ي��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٢٩- 
� حول الغداء، ح� �عد الظهر �قل�ل تجمع الرجال ملتف��
إسماع�ل ما رأوە ق�ل الظهر جوار شجرة التوت، وأخ�� والدە
ان يت�فن بنفس الط��قة، �ما الشيخ محمد أنه رأى عدة ف��
� ط��قه

� مناطق متفرقة ��
ا جوار ب�تهم، وآخَ��ن �� ا ميت� شاهد فأر�

� األ�ام السا�قة، خرجت ال�لمات �طيئة من فم
إ� الب�ت ��

ا: الشيخ محمد الذي جلس واجم�
. � أف بنا و�خ�ب ظ�� حمنا هللا، ول�� - فل��

ا: سأل محمود وقد خامرە الشك أ�ض�
- وما هو ظنك؟��
رد �صوت م�ح�ح:

- الطاعون.. أشعر �ه �دق ع� األبواب.
ە ف�ما �ى التوتر ب�نهم، وسأل ع�� والدە، فهمس أنه س�خ��

�عد.
ة من ا �عد أن أنهوا طعامهم، و�عد ف�� جلس الشيخ محمد واجم�
� لقت ة من الناس ال�� صمت �دأ �ح�� لهم عن األعداد ال�ب��
، �عد ان�شارە عام ١٧٩١ � حتفها �س�ب هذا المرض اللع��
� أنحاء مختلفة من بر م�، و�ان من ضحا�اە زم�ل

و١٧٩٢ ��
دراسته وصد�قه الشيخ مرت�� ال���دي، ثم أ�� مرة أخرى
طاعون عام ١٨٠٠ أ�ام الحملة الفر�س�ة، قال إن األخ�ار �انت
تصلهم مع وصول المرا�ب النه��ة، فعرف أن الطاعون فتك
�
�مناطق الصع�د خاصة أسيوط، وأن الفر�ساو�ة انزعجوا ��

شدة وخافوا واضط��وا من ذلك، فجردوا مجالسهم من الفرش،
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� عمل كرن��الت، وأمروا �حرق
عوا �� وك�سوها وغسلوها، و��

هم � ع� أجساد المو�� من ال��اء، ومع �ل تداب�� الث�اب ال��
�انت مس�شف�اتهم تغص �المر�� ح�ث �انت الح� ال���لة
� أما�ن �ان الفر�سيون �عطون جنودهم

ا، و�� تحصدهم حصد�
ا �عجل �موتهم من شدة آالمهم ومعاناتهم من المرض، ا�� ��
� المن�ا وأسيوط

فتك المرض �ال�ث�� وقال ال�عض إنه استوطن ��
ولن �خ�ج منها.

ثم أردف:
- لقد وصل هنا منذ سنوات عدة �عٌض ممن تخرجوا من الق�
ا ع� أوامر ال�اشا الوا�� ، وفتحوا ع�ادة قرو�ة هنا بناء� � العي��
. � حمنا أجمع�� و�لوت �ك، فل�ساعدهم هللا ع� ما هو آت، ول��

� �د� ع�د �عد الع� خ�ج الرجال لحضور عرس أحد الفالح��
� أرض الشيخ محمد، خ�ج معهم الس�د محمود

الرحمن، �عمل ��
كه �غادر الب�ت واصطحب معه ع�� وحسن، و�الطبع هند لم ت��
إال وهو �حملها، مروا تحت أعالم من الح��ر األخ�� واألحمر
� ب�ت الع��س و��ت متدل�ة من ح�ل ممدود ع�� الط��ق ب��
مقا�ل له، وفوقهم ُعلقت نجفات عدة من مصابيح ملونة،
� أب�ض وأخ�� من أسطح وُمدت ظالت من قماش الخ�ام �لون��
ا، مر موكب العروس المغطاة �شال

�
 وارف

�
المنازل، فأعطت ظ�

ي أحمر اللون تحت ظلة ورد�ة، محفوفة �جمع غف�� كشم��
وهناك فتاة ُتهوي لها �مروحة.

اندهش الس�د محمود عندما علم أن هذا هو التقل�د المتبع وأنه
� � ومائت�� ي للعروس خروف�� ل�س هناك �ذخ، �ل إن الفالح �ش��

مك�ال من الدقيق، وما ي�ناسب مع هذە ال�م�ة من ال��د، هذا



312

ض المال من أجل هذا، و�ل غ�� فا�هة الموسم، ح�� لو اق��
ون الهدا�ا معهم للع��س وهم ذاهبون للعرس. األها�� ُ�ح��

�عد أ�ام وصلتهم أخ�ار من دم�اط واإلسكندر�ة أن أوامر محمد
� هناك، ح�� ال ا ع� الموا�� ع�� �اشا أقرت فرض كردونا صح��
� الم��ة الواقعة ع� ال�حر �دخل الطاعون ع�� الموا��
طة والج�ش هناك �ح�س ضحا�ا المتوسط، قامت ال��
� مس�شف�ات األمراض المعد�ة وحرق متعلقاتهم

الطاعون ��
� ال�حر المتوسط المش��ه الشخص�ة، السفن القادمة من موا��
� وجود ال��اء ع� سطحها �انت تخضع إلجراءات عزل ص��

��
ة ال ة ف�� سو مج�� ها أنها س�� رسلت إ� السفن أوامر تخ��

�
ا، فأ أ�ض�

ا عن الشا�� ق�ل أن ُ�سمح � ال�حر �ع�د�
ا �� � يوم� تقل عن أر�ع��

� ا صعب التنف�ذ ل�ن ال�امة والحزم ال�� لها �الدخول، �ان أمر�
ات�عهما محمد ع�� �اشا لم تكن �سمح �التهاون، فقد �ان
� ال�الد، ف�فقد قدرته ع� الس�طرة

� الطاعون أ��� ��
�خ�� تف��

عل�ه وتحج�مه، ولم �كن أول من نفذ هذە التعل�مات، فمدينة
البندق�ة قد س�قته بنفس األوامر لما منعوا السفن من الرسو
� تحملها السفن أحد ان ال�� ع� شاطئها �عد أن ا��شفوا أن الف��

أس�اب ان�شار الطاعون لديهم.
�عد أسب�ع �الض�ط وصلت قوات إ� مدي��ة الغ���ة، وهناك
قا�ل ثالثمائة شيخ من شي�خ القرى قائد القوات المسئول عن
� لهم ال توجد ب�نهم زمام المدي��ة، وأ�دوا له أن فالحيهم التا�ع��
إصا�ات �الطاعون، اقتنع ��المهم وصدقهم، ل�نه علم �كذبهم
ا، �عد �ضعة أ�ام لما وصلته األخ�ار أن ستمائة وخمسون شخص�

ا نصف س�ان إحدى القرى ماتوا �س�ب الطاعون. وهو تق����
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� ق��ة أخرى مجاورة ا��سح الطاعون أهلها فمات منهم
و��

� ج حزنهم مع غضبهم مع القسوة ال�� � � لحظات ام��
، و�� ال�ث��

عانوا منها مع أهلهم وذو�ــهم من القوات والعسا�ر، قتل �عض
� من ال��اء الجنود الذين أرسلهم محمد ع�� �اشا ومنعوا الناج��
داد جثث زمالئهم، � قدمت ف�ما �عد من اس�� القوات ال��
�
رسلت األوامر ب�شد�د وفرض تداب�� أخرى ضد الطاعون ��

�
فأ

� �ل القرى المح�طة المش��ه فيها، تم الفصل
غا�ة القسوة، ف��

�
� الضحا�ا األح�اء وأفراد األ�ة األصحاء، وضع المصابون �� ب��

� يوجد بها إصا�ات مرا�َز للعزل ع� أطراف القرى، والق��ة ال��
تحاط �أ�ملها �كردون ص�� �حرسه جنود تلقوا أوامَر مشددة
ورة، ع� �ل َمن �حاول الخروج خارج ب�طالق النار عند ال��
ا أم ال، ا أو مصا�� ال�ردون، دون ح�� أن يتحققوا إن �ان م��ض�

ا. فاألوامر �انت صارمة، والتنف�ذ �ان حازم�
ة، � أها�� القرى الق���ة والمدن الصغ�� ان��� الخوف والف�ع ب��
�
ر المرض، �عد أن ظهرت حاالت ل�ست قل�لة �� ا من �سعُّ

�
خوف

وا ُعرسه المنصورة، �ان أولها ع�دالرحمن الع��س الذي ح��
ُه

ْ
من أ�ام مضت، �دأ يومه �شكو من تعب حل عل�ه، َعَزت

� عشاء الل�لة السا�قة فأصا�ه سوء
عروسه أنه ر�ما أتخم نفسه ��

� المساء ظهرت �عض األورام
هضم، ارتفعت درجة حرارته، و��

والخرار�ــــج تحت إ�طه وأع� فخذته، و�رزت بثور وراء أذنه،
� الل�ل ضاق نفسه ووجد

علت وجهه صفرة كصفرة الموت، و��
� التنفس، ف�ان نفسه �خ�ج و�دخل �صع��ة �أنه

صع��ة ��
� ص�اح اليوم

� من تنفسه الهواء ف�دا و�أنه ُ�صيح �الد�كة، ��
�عا��

� لم �كتمل � �اطن فخذة العروس ال��
التا�� ظهر خراج كب�� ��

أسب�ٌع ع� فرحها وشعرت بنفس التعب والهبوط الذي صاحب
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� الع� اس��قظ ع�دالرحمن ع�
� اليوم السابق، ��

ع��سها ��
� خالل

ا �م�ل إ� االصفرار، مات �� غث�ان استمر ح�� �صق دم�
� �عد معاناة دامت ساعات من ال�شنجات العضل�ة، يوم��
�
، �عدها ظهرت حاالت عدة �� � ولحقت �ه عروسه �عد يوم��

د�ار متفرقة لم تكن ح�� ق���ة من �عضها، �انت آثار العدوى
� خالل

� عل�ه و�ل�� حتفه ��
والمرض تظهر ع� الم��ض فتق��

ا ما �انت العدوى ت�تقل إ� �ق�ة أهل � ، وكث�� � ع� األ��� يوم��
� الل�لة

� نفس الل�لة أو ��
الم��ض ف�لحقون �ه إ� الدار اآلخرة ��

� تليها. ال��
� من وقف الخط�اء ع� المنابر �حذرون الناس والفالح��
ا من ال��� مثل الطاعون، الطاعون، وأنه لم �حصد مرض عدد�
ا �أ�ها، وقال أحد  ��املها، وأف�� شع���

ً
فهو الذي قوض دو�

� -ص� هللا عل�ه وسلم- ذكر الطاعون فقال: الخط�اء إن الن��
�ل �الح� والطاعون، فأمسكت الح� �المدينة، � ج��

- أتا��
� ورحمة وأرسلت الطاعون إ� الشام، فالطاعون شهادة ألم��
لهم، ورجس ع� ال�اف��ن، ووخز أعدائ�م من الجن، غدة كغدة
ا، ومن � اآل�اط والمراق، من مات ف�ه مات شه�د�

اإل�ل تخ�ج ��
� س��ل هللا، ومن فرَّ منه �ان �الفار من

أقام ف�ه �ان �المرا�ط ��
الزحف.

� خطبته:
وقال خط�ب آخر ��

ا ي�عثه هللا ع� � هللا عنها: الطاعون �ان عذا��
- عن عا�شة ر��

، فل�س من أحد �قع له � من �شاء، و�ن هللا جعله رحمة للمؤمن��
ا �علم أنه ال �ص��ه إال ما ا مح�س�� � �لدە صابر�

الطاعون ف�مكث ��
كتب هللا له، إال �ان له مثل أجر شه�د.



315

�انوا �حاولون ع� المنابر الشد من ع��مة الناس وحثهم ع�
النظافة واالحتماء �الب�ت والجلوس ف�ه.

�
� ص��حة أحد األ�ام، اس��قظ األها�� ع� �سمة دافئة ��

��
األجواء وسماء زرقاء رط�ة، ورائحة الندى والزرع تغزو الصدور،
� إ� المنصورة، �ان ووصول �عض األط�اء من غ�� الم����
جم أن هؤالء األط�اء أتوا من هم الم�� جم لهم، أخ�� معهم من ي��
� تقع ع� حدود الدولة العثمان�ة، واسمها روس�ا، ال�الد ال��
مالمحهم غ���ة �ال�س�ه ألها�� المنصورة، فأغلبهم �ان أشقر
� زرقاء �لجة ماء، لم يروا كهؤالء ��� من ق�ل، الشعر �أع��
� أتت ع� � ح�ا�ات الحمالت الصلي��ة ال��

ل�نهم سمعوا عنهم ��
� ن�تهم الخف�ة عن األها��

ال�الد، األط�اء الروس لم �كن ��
عالجهم من الطاعون، �ل استخدامهم لدراسة المرض، فطلبوا
من �عض الناس الذين اختاروهم أن يرتدوا مال�س من أص�بوا
وماتوا �مرض الطاعون، ع� أنهم س�دفعون ل�ل واحد منهم
ا الفقراء خمسة قروش لليوم الواحد، لم �صدق األها�� خصوص�
� �ع�شوها هذا الم�لغ مقا�ل � ظل الظروف الضنك ال��

منهم، ��
� اليوم

ء، ف�عض الفقراء منهم �عت�� أن نصف قرش �� �
عمل ال ��

�كفيهم لسد حاجته ليوم �امل، أما خمسة قروش، أي شلن�
�امٍل، فمعناە أنه س�كف�ه وأهله لمع�شة رغدة حسنة، ور�ما
، تجمع �

ا، مع انبهارهم أمام العرض الرو�� الس�� �دخر منه أ�ض�
�
ة �عرضون نفسهم، لم �خطر �� الفقراء وتدفقوا �أعداد كب��

�الهم الخطر الذي �مكن أن �ص�بهم، من تعرضهم و�صابتهم
� اليوم، � وأطعم�� �مرض الطاعون، �ان لسان حالهم، أحي��

: ً
ا، ح�� إن أحد الرجال �ان �لح قائ� � غد� وأمت��
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�
� عرضك �ا خواجة، أنا رجل فق�� عجوز و�� أ�ة معلقة ��

�� -
�
ا، ودعو�� � أله�� خائ��

، أرجو�م ال تقولوا �� ال وتردو�� � رقب��
أرتدى الجل�اب، أبوس إ�دك �ا خواجة.

ح�� ال�ساء تزاحمت حول الب�ت الذي �ق�م ف�ه األط�اء الروس،
�شجعون رجاالتهم، و�دعون من هللا أن �عمل الرجال الذين

�عولونهن و�رتدون الجل�اب.
ة واستغراب شد�دين، فلم �مت أحد من � ح��

وقع الروس ��
� الجالل�ب، ال��� الجل�اب، رغم أنهم لجأوا �عد أ�ام ل�سخ��
ومع هذا ظل الفالحون المسا�ون المحتاجون أح�اًء رغم
� مس�نقع جالل�ب الطاعون، ظلوا

� ألقت بهم �� حماقتهم ال��
ا �أ�لون الطعام المعد الوافر لهم، ولم �مت سوى أحد أ�ام�
األط�اء الروس، ولم �عرف األط�اء الروس ح�� ك�ف وصلت إل�ه
العدوى رغم �ل احت�اطاتهم، ل�ن األها�� اطمأنوا مما رأوا أن
ان الم��وءة �دأت تخ�ج من جحورها المرض غ�� معٍد، ل�ن الف��
ا ناح�ة شط � الشوارع والبيوت خصوص�

ئة ع� الناس �� ُمج��
، مطلقة ع� الح�اة ة المعروفة �ال�حر الصغ�� عة ال�ب�� ال��

صة وروائح الموت األسود ال���ــهة. براغيثها الُمنغِّ
� الفجر

� تلك اآلونة، ��
جنود الوا�� وصلوا إ� المنصورة ��

ة حول الب�ت اس��قظ الس�د محمود ع� صه�ل خيول كث��
ا من الجنود يتخذون مواقعهم � فة غرفته فرأى كث�� نظر من ��
� ألط�اء م�افحة لمحا�ة ال�لد، كتائب الجنود وصلوا مصاحب��
� الص�اح عرف

� تنف�ذە للصالح العام، ��
الطاعون لتنف�ذ ما ي����

ا حول المنصورة �لها، ا صح��
�
من الشيخ محمد أنهم أقاموا كردون

�منع أي شخص من مغادرة ال�لد، أو ح�� دخولها، �حرسه جنود
� مهما �انوا. لديهم أوامر ب�طالق النار ع� �ل المخالف��
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تجمعت السحب وهطلت األمطار، �أن األمطار �انت دم�ع
ا ع� ما آلت إل�ه أحوال ال�الد والع�اد، ظهر األط�اء

�
السماء حزن

� � قل��� العدد، األط�اء اإل�طالي�� الغ��يون وسط األط�اء الم����
ا، ذا أنف معقوف ا مخ�ف� منهم �انوا يرتدون ع� وجههم قناع�
أش�ه �منقار ط��ل �ارز �اللون األب�ض، �ان غايته حما�ة األط�اء
الذين يتعاملون مع مر�� الطاعون من انتقال العدوى؛ ح�ث
�ان اإل�طاليون ر�ما ن��جة تار�خهم السابق و�اعهم مع
الطاعون، �عتقدون أنه مرض ين��� ع�� الهواء الفاسد واألجواء
عوا هذا القناع �منقارە الط��ل، و�انوا �عطرونه الضارة، فاخ��

�الروائح الجم�لة مثل الورد المجفف، واألعشاب، والبهارات.
� ال�دا�ة للتعاون من أجل الشلن اليو�� مع

رغم تهافت األها�� ��
األط�اء الروس، إال أنهم قاوموا أوامر األط�اء هذە المرة �عد أن
� �فعل أش�اء أشاع ال�عض ب�نهم أنهم �أمرون األط�اء المسلم��
�عة اإلسالم�ة، ل�ن تطبيق النظام واألوامر ت�نا�� مع ال��
ا ُ�سمح ف�ه �النقاش، تم فرض �ال�س�ة للجنود لم �كن أمر�
األوامر �شمول�ة ودون تهاون، رغم أنهم أخذوا الحاالت
� االعت�ار، فأها�� المنصورة من الط�قة المتوسطة

االجتماع�ة ��
� مرض أحد أفراد أ�هم �ان يتم

أو العل�ا الذين �ش��ه ��
� المقا�ل �ان يتم تجميع أ�

ترح�لهم مع عزل أهل الب�ت، و��
� إصا�ة أحد أفرادها

ة �ال�امل المش��ه �� الط�قات الفق��
 ونقلهما إ� مرا�ز الحجر الص�� ع� حافة

ً
�الطاعون ل��

� العزل
� الضحا�ا األح�اء الذين يوضعون �� المدينة، الفصل ب��

�
� األصحاء يتم �حسم، سواء �� � أفراد عائالتهم من الفالح�� و���

� القرى المجاورة ف�انت الق��ة الم��وءة تحاط
المنصورة أو ��

�أ�ملها.
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داخل حدود ال�ردون الص�� �انت مال�س ومتعلقات المتو��
� اآلخ��ن، ا، تم ترح�ل جميع الفالح�� �الطاعون يتم حرقها جم�ع�
� حمامات عامة لتنظ�فهم

وفصلهم حسب الج�س وُوِضُعوا ��
ا لم ُ�سمح ف�ه �التهاون أو هم، تحم�م الرجال �ان فرض� وتطه��
لة هذا الشخص، الممرضات � التجاوز عنه، مهما �انت م��
ا، احتض�ت م��م هند �عد من بتحم�م ال�ساء إج�ار��

ُ
�ات ق المدرَّ

أن قامت الممرضات بتحم�مهن �غلظة، رغم أن �طنها ممتدة
�ر �حملها، ر�ما �س�ب ض�قهن من األعداد أمامها لُتعلم ال��
� أحدثتها �عض ال�ساء معهن، ومن �عض المشاجرات ال��
فال�ساء من الط�قة الغن�ة �أمثال الس�دة فاطمة ب�ت الشيخ
� تعودت ع� إعطاء األوامر و�ان �كفيها إشارة من

محمد الوردا��
أحد أصا�عها لتطاع و�نصاع إليها الجميع، فتجاذ�ت العراك مع
� �سل�ها أو � �أمرنها و�وجهنها للط��ق ال��

الممرضات الال��
� خاطر م��م الفرق الشاسع

� س�حممونها بها، جال �� الط��قة ال��
� هذا االستحمام واالستحمام الذي استمتعت �ه آخر أ�ام ب��
� الناح�ة األخرى للرجال ا��شف األط�اء أن االبن

رمضان، ��
ال�كرى إلسماع�ل ابن الشيخ محمد، لد�ه �عض البثور خلف
أذنه، فقرروا احتجازە، فحاول أبوە أن �أخذە منهم، تدخل
�ه آخُر ودفعه ل�سقط الجنود وتجمع اثنان حوله �منعانه، و��
ع� األرض، ح�� ترك الطفل ذا األر�عة ع�� سنة، �اد أن
يتدخل أخواە و�عُض أصدقائه، فخاف الس�د محمود أن يتطور
� ، فأمسك �ه �منعه ونهرە الشيخ محمد وأشار لل�اقي�� األمر أ���

ا: ا ينوونه ورفع صوته محتد� أن �كفوا عمَّ
� �ق�ة ا سي��� ب�� - ال �سلك مسلك الجهالء، إن �ان م��ض�
حمنا حمه ول�� إخوته وأهله المرض، اتركه هم أعلم �صالحه، ول��



319

هللا.
� الجنود أن

ظهر أحد الض�اط ع� صهوة جوادە، ��خ ��
� لألط�اء ل�حجزوە، تعرف عل�ه اجعوا، �عد أن أعطوا الص�� ي��

ا: محمود من صوته، ف�خ مناد��
- ع�دهللا.. ع�دهللا..

� رأسه الش�ب، ونمت لحيته
لمحه ع�دهللا الذي اشتعل ��

ا �الصديق  ومرح��
ً

الب�ضاء وطالت، نزل عن صهوة جوادە مهل�
� وجه

الذي غاب عنه سنوات، نظر محمود إ� ال�شوە ��
ا من مالمحه فلم يتعرف عل�ه إال من ع�دهللا الذي أخ�� جزء�
� األثر ع� وجه ع�دهللا الذي استق�له

صوته، حاول أال �حدق ��
� ل�جلس معه

� شوق، ووعدە أنه س�أ��
ا إ�اە �� � ذراع�ه محتضن� ب��

� هم فيها و�ح�� له ما حدث �عد أن �عد أن تهدأ األجواء ال��
� مالمح محمود.

الحظ نظرة التعاطف ��
مت لهم مال�ُس نظ�فة خال�ة من دَّ

ُ
�عد االنتهاء من الحمام ُق

َرت اغ�ث وُوضعوا ل�ضعة أ�ام تحت المراق�ة الطب�ة، ُطهِّ ال��
�
، و�� ها �ال�افور والصندل والمسك والعن�� المسا�ن وتم ت�خ��

، أعطوا � ام �جدول مع�� � �ل وقت �مكن ف�ه الت�خ�� دون االل��
� أوامر �استخدام ماء الورد والخلة لدهن أجسادهم الفالح��
ا ما �انوا

�
وخلف آذانهم وتحت إ�طهم وصدورهم، وأح�ان

�ستخدمون ط�ب الصندل، �ما �انوا ي�خرون أ�دانهم �العود أو
العن�� أو المستكة، أو ق�� الرمان؛ ح�ث �انوا �ضعون ق��

الرمان ع� النار و�رش عل�ه الخل.

�
ا اإلقامة �� � أعطوها للناس أ�ض� �ان من التداب�� الوقائ�ة ال��

� األما�ن الجافة ال�ع�دة عن الت�ارات الهوائ�ة ال�اردة،
الظل و��
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�
واإلقالل من الحركة الشد�دة، فُمنع الناس من التجول ��

� الماء ق�ل
الطرقات دون س�ب مقنع، وأمروهم بوضع الملح ��

ب وعدم االستحمام �الماء الساخن رغم برودة الجو، ال��
، والحوامض �الخل � ام �أ�ل النواشف فقط وال�صل الن�� � واالل��
ا وماء الح�م، أو الرمان، أو السماق، ومنعت اللحوم منع�

ا. مطلق�
أطلق الجنود الرصاص دون تردد ع� أر�اب األ� الذين لم
�قوموا �اإل�الغ عن مرض أحد أفراد أ�ته �الطاعون، وأشعلو
� ظنوا أنها تحتوي ع� أحد مس��ات � �عض البيوت ال��

ان �� الن��
ٌ من األها�� ا، كث�� � ا صغ�� ان�شار الطاعون، ح�� لو �ان فأر�

ض س��ل الجنود الذين �قومون بتجميع ضحا�ا الطاعون اع��
وأ�هم؛ ح�ث �انوا �أخذون الناس تحت جنح الظالم �القوة
ا �الرصاص، ُروِّع �ة، والن��جة �انت قتل �عض األفراد رم�� الج��
ا م��رة، مليئة أها�� المنصورة والقرى المجاورة وعاشوا أ�ام�
�موت أهليهم وأصحابهم، وتم منع األها�� من تغس�ل موتاهم
� مقابر

� �ان �� � مقابر ذو�ــهم، فالدفن الص�� للمتوف��
ودفنهم ��

. طمر �الج�� ال��
ُ
خاصة ت

األها�� لم تتعاون معهم ن��جة لتلك اإلجراءات القاس�ة ح��
�
�عد موت ذو�ــهم، �دأ ال�عض منهم �حفر مقابر لموتاهم ��

� ب�ته من أجل
� الم�ت �� ساحات دورهم، رغم صع��ة تجه��

الدفن فال يوجد النعش وال المغسل وال من �حمل الم�ت إال
�عد المشقة الشد�دة، ح�� األ�فان صارت ع��زة غ�� متاحة،
ك الجثة � مرض أحد أفراد أ�ته ي��

ال�عض اآلخر ممن �ان ُ�خ��
� أحد الشوارع ال�ع�دة عن ب�ته، �ح�ث ال �مكن التعرف إ� أي

��
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أ�ة أو أي ب�ت تخص، و�ذلك �جنبون أ�ته العقاب أو
التعذ�ب.

ا، وسقطت األمطار غ��رة �أفواە ا شد�د� غ�مت السماء غ�م�
القرب مع صوت رعد شد�د يهز جن�ات السماء، مع برق متتابع
� �عة، متصل قوي اللمعان، �خطف األ�صار استمر طول

��
الل�ل.

قة، �أنها ما � الص�اح أص�حت السماء صاف�ة والشمس م��
و��

� غ�م وشتاء، ان��ه الس�د محمود ع� صوت أحد
�اتت ��

الجنود ينادي �اسمه من الخارج، اضط��وا، وانزعجت الس�دة
هم الجندي م��م ولطمت ع� صدرها، ل�نهم اطمأنوا لما أخ��

الي ع�دهللا �دعوە لخ�مته �عد الظهر. أن الم��
� �ق�م � الخ�مة المغطاة �الشمع ال��

دخل محمود ع� ع�دهللا ��
د واألمطار والق���ة من مرا�ز الحجر الص�� فيها رغم ال��

، اعتذر له عن � والعزل الذي �حتجزون فيها المر�� المصاب��
 �األجواء

ً
� األ�ام السا�قة متعل�

عدم قدرته ع� ز�ارته ��
المضط��ة من حوله، علم منه الس�د محمود أن الوف�ات لم
� فقط � األجساد، وأن القل�ل��

اجع وأن الطاعون ما زال ينهش �� ت��
من استطاعوا المقاومة وعادوا لحالتهم الطب�ع�ة �عد أن
ە أنه �عد تجاوزوا هجمة الطاعون عليهم، سأله عن حاله، فأخ��
� أتت تحت أن تركه وغادر الج��رة الع���ة، انضم للحملة ال��
س � �ل المعارك معه من حصار الرَّ

ك �� لواء إبراه�م �اشا، اش��
واحتالل ُب��دة ثم فتح الشقراء ومن �عدها الدرع�ة، �عد أن
حا�وها شه��ن والمدينة ُمستعص�ة عليهم رغم ُخطط
� وضعها إبراه�م �اشا �معاونة الضا�ط الفر��� الحصار ال��

� ه�ت ا للعاصفة ال�� � لم �عملوا فيها حسا�� ، وال�� المسيو ف�س��
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ا �انت موقدة وسط مجموعة من ع� معسكرهم وأطارت نار�
ان لمستودع الجنود، فأحرقت �عض الخ�ام وامتدت الن��
ة ة فانفجر، و�سف االنفجار ما �قرب من نصف ذخ�� الذخ��
�
الج�ش من قنا�ل ورصاص، وأص�ب يومها بهذە الحروق ��
� فا عل�ه ح�� وجهه فشوهت مالمحه، ح�� أن أبواە لم يتعرَّ

زارهم �عد عودته من الحرب، �عد االنفجار أصاب الذعر
الجنود واضط��وا، لوال إبراه�م �اشا الذي أل�� فيهم شجاعته
هم أنه ح�� لو لم يبق معهم إال َدە، وشدَّ من ع��متهم وأخ��

�
وَجل

شجاعتهم فسيهاجمون العدو �السالح األب�ض، ثم أرسل �طلب
� �حتلها الج�ش الم�ي، ل�ن ة من المواقع األخرى ال�� الذخ��
ة، فهجموا � علموا �ما حدث لهم من فقد للذخ�� الوهابي��
� ردهم ع� أعقابهم،

� نجحوا �� عليهم، ل�ن الجنود الم����
ة، وقرر إبراه�م � الحرب، ح�� وصلت الذخ��

�� 
ً

واستمروا سجا�
� المدد الذي أرسله الوا�� ع�

�ته ق�ل أن �أ�� ب �� �اشا أن ���
� تحت ق�ادة خل�ل �اشا، �� ال هيئة ثالثة آالف من المقاتل��

� ح�� ، وهجم ع� الوهابي�� � � الن� ع� الوهابي��
�شاركه أحد ��

� مقدور األم�� ع�دهللا بن سعود المقاومة، فأرسل
لم �عد ��

�طلب وقف القتال ح�� يتم الصلح وأ�� بنفسه إ� معسكر
� خ�مته �حفاوة وكرم، وتم االتفاق ع�

إبراه�م �اشا، فقا�له ��
ال�سل�م و�رسال األم�� ع�دهللا بن سعود، ورئ�س وزرائه،
والزع�م الرو�� للحركة الوهاب�ة إ� المحروسة، ومن هناك
� الق�

رِسلوا إ� األستانة، ح�ث أمر السلطان �عقد المجلس ��
�
أ

� العاصمة، دخل األ�ى الثالثة إ� الق� مق�دين
القد�م ��

، و�عد � � �جمهور من المتفرج�� �سالسل ثق�لة، محاط��
طعت رق�ة الزع�م أمام

ُ
المراس�م أمر السلطان ب�عدامهم، ق

ال�اب الرئ��� لمسجد آ�ا صوف�ا، وقطعت رق�ة الوز�ر أمام
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�
�
� أحد األسواق الرئ�س�ة ��

مدخل ال�اي وقطعت رق�ة الثالث ��
العاصمة، وعرضت جثثهم ورؤوسها موضوعة تحت اإل�ط ع�
الناس طوال ثالثة أ�ام ثم ألقوا بها إ� ال�حر �عد ذلك، ق�ل
عودتهم أتتهم األوامر بهدم الدرع�ة وحصونها وأسوارها،
ان، وتخ��ب منازلها، فنفذوا، دمروها وأشعلوا فيها الن��
، ثم ارتحلوا إ� مواضع عدة، وغزوا � ا �عد ع�� فأص�حت أثر�
، ح�� وصلوا القص�م، أخذوا �عض المناطق، وتا�عوا الس��
ها، حج�الن بن حمد، قاصدين المدينة المنورة، ثم معهم أم��
� الحادي ع�� من د�سم�� ١٨١٩،

عاد إ� القاهرة مع القوات ��
�عد أن است�ملت القوات إخضاع المدن النجد�ة �عد أ��� من

هم الدرع�ة. �سعة أشهر من تدم��
� حرب

عاد للمحروسة ثم سافر مع الج�ش من جد�د ل�شارك ��
سيوة وفتح السودان، وظل هناك ح�� عاد �عد تو�� خورش�د
الي ، وأصبح م�� �اشا ح�م السودان، وانضم إ� حام�ات الوا��
� حمالتهم

� الج�ش، ح�� أتته التعل�مات �مصاح�ة األط�اء ��
��

لمقاومة مرض الطاعون.
� القاهرة �انت األخ�ار تتجمع وترسل إ� الوا�� لمتا�عة أحوال

��
� ال�الد، فعلم أن مساجَد �لب�س

ومدى ان�شار الطاعون ��
، وتعطلت وفنادقها وحوان�تها وح�� جوامعها امتألت �المو��
ة موت أهلها � دم�اط وأسواقها، وجفت أشجارها، ل��� �سات��
� مرا�بهم

ة تعطل الص�د �موت الص�ادين �� � ال�ح��
ودوابهم، ��

ا، و�ان � الش�كة ميت�
ح�� السمك الذي �صطادونه �ان �خ�ج ��

ة � �صنعها الطاعون ونفقت أعداد كث�� يوجد ف�ه الخرار�ــــج ال��
ا الخرار�ــــج، وصلت من األ�قار والجاموس �عد أن ُوجد فيها أ�ض�
ة � الع�� � م� ما ب��

� تموت �� األن�اء لل�اشا الوا�� أن األعداد ال��
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� اليوم الواحد، واألدو�ة لم
آالف إ� الخمسة ع�� ألف نفس ��

 ل�عة موت المصاب �الطاعون، لجأ
ً

تكن ُ�ستعمل إال قل��
اب أجلهم، ح�� إن الناس إ� الورع والتقوى �عد أن أ�قنوا �اق��
ا تحتوي ع� أسمائهم ومحل سكنهم

�
ال�عض �ان �حمل أوراق

� الط��ق يتعرفوا ع� جثته.
ح�� إذا ما صادفهم الموت ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- ٣٠- 
عاد محمود قب�ل المغرب فقا�لته زوجته م��م وع� وجهها

ته أن حفصة ابنة مصط�� مرسوم عالمات ف�ع ورعب، أخ��
� أصابتها الح� من ل�لة أمس، ل�ن أمها أخفت عنهم

الوردا��
األمر، واليوم ظهرت �ضعة خرار�ــــج تحت إ�طها، توجه إ�
الشيخ محمد ع� الفور، ونصحه أن يرسل الفتاة إ� األط�اء،
الي ع�دهللا قال له إن ال�عض تعا�� من المرض، ە أن الم�� أخ��
� الصدور، لم

�ان الوجوم مرسوم ع� الوجوە، والحزن منقوش ��
� جن�ات الدار، قال مصط��

�در أن الموت يرفرف �جناح�ه ��
� دموعه: من ب��

- ال داع المسكينة لم تحتمل ورحلت منذ دقائق.
شعر محمود �ق�ضة �اردة تعت� قل�ه، ولم �جد لسانه ما

ا ع� ال�ر�� المجاور وقل�ه يهمس: ينطق �ه، خرَّ جالس�
.. ارحمنا �ا هللا. - �ا إل��

� عي��ه:
� الدم�ع المكتومة �� نطق الشيخ محمد من ب��

ا أو
�
، ال أر�د أن أسمع صوت - شدد ع� أهل ب�تك �ا مصط��

�خة واحدة، سندفن حفصة خلف الدار، لن نذهب بها
للقبور.

� ع�اءة من عندە، وحملها
� كنف الل�ل وعتمته، كفنها جدها ��

��
� الظالم، دون أن �ض�ئوا أي قند�َل أو

� ذراع�ه، و�سللوا �� ب��
� �ضوء القمر ال�اهت الذي �سلل من ا، مكتف�� واحد�

ً
ح�� مشع�

� السحب، حفروا الق�� ووضعوها ف�ه �عد أن صلوا عليها، ب��
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�� الجد أ��� مما �� األب، فقد �انت حفصة من أقرب أحفاِدە
إ� قل�ه.

عادوا للدار وأمر الشيخ محمد �ل �ساء الب�ت �دهن جسد
هم األط�اء، �عد أن �حمموا أبنائهم �ماء الورد والخلة �ما أخ��
د، ثم قام جميع األبناء �ماء �ارد، ح�� لو �خوا من شدة ال��
� بهو الب�ت، وقام ب��خ�� �ل أر�ان

بنفسه ب�شعال ال�خور ��
� الل�ل احتضن

�� ، الب�ت �ال�افور والصندل والمسك والعن��
� نامت �عد أن ارتعش جسدها من الماء الس�د محمود هند ال��
د القارس، ظلت عينه مفتوحة � هذا ال��

� تحممت �ه �� ال�ارد ال��
� �لد

� القدر الذي ألقاە ل�ل�� الطاعون ��
�جاف�ه النوم، �فكر ��

� ح�اته، و�ساءل ك�ف
غ���ة عنه، وسط أهل أول مرة �لقاهم ��

� المحروسة وحال أصدقائه؟ وك�ف �عانون؟ ومن منهم
الحال ��

رحل عن الدن�ا؟� ومن منهم ما زال �قاوم المرض؟� أسئلة تدور
� عقله �حار فيها وال �علمها إال من �كشف الغ�ب وال تمنعه

��
المسافات عن المعرفة، ان��ه ع� ��ر ال�اب، فاعتدل من

� الظالم، فناداە وسأله:
ا يتحسس خطواته �� نومته فوجد عل��

�
- لماذا لم تنم ح�� اآلن؟ وما الذي أخرجك من تحت الغطاء ��

د؟ هذا ال��
اس��قظت م��م مفزوعة �سأل ماذا هناك، فأجاب ع�� أن
� شدة و�رتعش تحت الغطاء، هرول الس�د

حسن �سعل ��
محمود وزوجته إ� الغرفة الثان�ة، تحسس جبهة حسن،
فوجدها ملته�ة كجمر الفرن، كشف عنه الغطاء، وتحسس
ا، دثرە �المال�س وزاد عل�ه تحت إ�طه وفخذت�ه، فلم �جد ش�ئ�

الغطاء، وجعل م��م تذهب لتح�� �عض الل�مون، وتح��
د فقط، ا هللا أن تكون ح� من ال�� �عض ال�مادات ال�اردة، داع��

َّ
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 جوارە ح�� طلعت الشمس، عاد �عدها محمود إ� ��رە
َّ

ظ�
� الص�اح اس��قظ

، و��
ً

جوار هند، �عد أن هدأت الحرارة قل��
ع� دخول م��م الفراش، فسألها ك�ف الحال، فأجا�ت وعيونها
ثق�لة من أثر سهرها الل�لة السا�قة، أن الحمد � قد هدأت

� اس��قظت. الحرارة وأفاق حسن، وأنها تركته لفاطمة ال��
� هند المتعرق، جذ�ت الغطاء ع� كتفها و�� تتحسس جب��

فقالت لزوجها:
- ي�دو أن هند محمومة �� األخرى، لم �كن هناك داع من

ِد الَقار�س� �ماء �ارد. ْ � هذا ال��
تحم�م األطفال ��

ا، اس��قظ محمود ع� ضمتها إ� صدرها وغلبها النوم ��ع�
ا، وحملها � اس��قظت �ا��ة، اعتدل جالس� صوت نح�ب هند ال��
ع� ركب��ه، وتحسس جب�نها، فوجد حرارتها قد زادت، أ�قظ
ها أن ُتعد �مادات لهند ألن حرارتها قد زادت، عادت م��م وأخ��
ة �مادة ع� جب�نها، فنهض م��م وفاطمة معها ووضعت األخ��
�
محمود يتوضأ و�ص�� الصبح الذي لم �قو ع� صالته ��
�
، جاءە خاطر يرن �� � جلسة ال�شهد األخ��

م�عادە، و��نما هو ��
� سخونة هند وفحصها �ما فعل مع

عقله، لماذا لم �شك ��
� وع� ال�سار، ونهض من جلسة حسن، أل�� السالم ع� ال�م��
ا من الخاطر الذي طاف �عقله، هرول ناح�ة ال�شهد مفزوع�
� �ل ما هو أمامه، جذب هند �حتضنها، وهو

ال��ر يتخ�ط ��
�خ�� أن �كشف عنها مال�سها، ف�جد ما ال يتمناە، سألته م��م

ا �ه، فلم �جب. وفاطمة عمَّ
� جذب مال�سها عن ساقيها، ي�سمل و�دعو �شفت�ه و�د�ه

�دأ ��
� �طن فخذتيها

ترتعش و�� تمسك مال�َس هند، لم �جد ��
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ا وماذا ء، فحمد هللا، فهمت المرأتان حينها لم أ�� مفزوع� �
��

ا �فعل، كشف عن صدرها وسحب المال�س عن ذراعيها �اشف�
ان ظاهران جل�ان عن إ�طها، فوجد ما �ان �خشاە خراجان صغ��

رغم صغرهما.
� قل�ه الخوف والرعب، ضم هند إ� صدرە، ودموعه

وقع ��
� قوة رجت الب�ت ومن ف�ه:

�س�ل من عي��ه، �خ ��
- رحمتك �ا الالاااااااە.

لطمت المرأتان ع� صدر�ــهما، و�خت م��م فزعة:
.. ل�ه �ارب .. لي�ي�ه؟ � .. �ا خرا�� � - �ا خرا��

� ذرا�� محمود، الذي عال نحي�ه وجرت تحتضنها و�� ب��
. كطفل صغ��

� الدار، ع� الص��ت وال��ــــخ والع��ل، وقف
ًتجمع �ل َمن ��

الجميع ع� �اب الغرفة، وجرى ع�� وحسن الذي أفاق قل��
� أبيهما وأمهما �حاوالن وج��ا ناح�ة أختهما ي�ك�ان و�رتم�ان ب��

ا: احتضان هند، ارتفع صوت الشيخ محمد من الخارج صارخ�
- ع� ماذا تتفرجون، ابتعدوا من هنا.. اخرجوا.

� إل�ه، فابتعد � يتو�أ عليها أقرب الواقف�� ب �عصاته ال�� ��
، دخل الغرفة، وأمر فاطمة � هم مهرول�� هم وصغ�� ال�اقون كب��
�أن تأخد ع�� وحسن وم��م وتخ�ج بهما، �خت م��م أنها لن

ك اب�تها، وأشارت لع�� وحسن: ت��
�ا من هنا. - اخرجا مع عمت�ما وال تق��

� قوة:
قال الشيخ محمد ��

ً- وأنت معاهم �ا م��م وجودك لن �شفيها.
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� ذراع�ه وهو �قول:  هند ب��
ً

نهض محمود حام�
. - سأذهب بها لألط�اء.. س�عالجونها وس�ش��

�
� دم�ع ترقرقت �� ر�ت عل�ه الشيخ محمد وهو �قول من ب��

عي��ه:
� �� األخرى.

� معك �ا ولدي، إنها حف�د��
- س���

�خت م��م �اسم هند ومحمود �حملها ل�خ�ج بها من الدار
مع الشيخ محمد، وفاطمة و�ق�ة �ساء الب�ت �مسكون بها
ل�منعوها من الخروج خلفهم، ظلت ت�خ وت�خ ح�� سقطت
ا عليها من شدة اإلرهاق، انطلقت ال�ارتة بهم، تنهب مغش��
ا ح�� وصلوا لمقر األط�اء ومرا�ز الحجر الص�� األرض نه��
� وأما�ن الحجز والعزل، قا�لته إحدى الممرضات أخذتها من ب��

ە أنه ال �ستطيع الدخول معها، �خ وصمم ذراع�ه، و�� تخ��
ًع� الدخول معها، فتجمع �عض الجنود، و�خ ف�ه أحدهم أنه
س�طلق عل�ه النار إن لم يرتجع، جذ�ه الشيخ محمد محاو�

تهدئته، ل�نه اقتحم صف الجنود فقا�لوە �كعوب بنادقهم ح��
سقط ع� األرض والدماء �س�ل ع� جب�نه، مد �دە وهو ع�
ا � جراب أحد الض�اط وهب واقف�

ا �� ا معلق� األرض وسحب س�ف�
من جد�د، رفع أحد الجنود بندقيته ل�طلق ع� محمود النار،
�
�ة من طرف الس�ف ع� �دە فطاشت الطلقة �� فعاجله ���

ب منه �مسك البندق�ة و�� �سقط من �دە، ول�مه الهواء، اق��
�ه ب بها آخر حاول أن ��� � �د�ه ل��� � فكه، أدار البندق�ة ب��

��
من جد�د �كعب بندقيته، وخطفها منه، وأطلق منها طلقة ع�
� وجه آخر، حاول الشيخ

� عل�ه، ثم ط�ح بها �� أقرب المهاجم��
� محمود ل�منعهم من � الجنود و��� � �جسدە ب��

محمد أن �ل��
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�
ا، �دأ الجنود �� ب فسقط ع� األرض واقع� � ال��

االستمرار ��
� التجمع ع� أصوات ال��ــــخ والشجار، وصوت الطلقات ال��

الي ع�دهللا من خ�مته ع� � نفس اللحظة خ�ج الم��
دوت، ��

صوت الشجار الواقع، فلما لمح محمود ��خ، وهو �صارع
و��ع الجنود هتف �صوت �الرعد:

. - تراجع أيها الجندي.. تراجعوا أيها الحم��
سحب ك��اجه وهوى �ه ع� الجنود الذين يهاجمون محمود،
، من ثورة قائدهم � فأصاب أق��ــهم إل�ه، تراجع ال�اقون مفزوع��
غ�� المتوقعة عليهم، ترك ع�دهللا ك��اجه �سقط جوارە، ومد
� ألمه �دە �ساعد صد�قه ع� النهوض، ومحمود ��خ من ب��

ودموعه ودمائه:
� �الداخل. - هند �ا ع�دهللا.. هند أخذوها م��

 تهدئته:
ً

� قوة محاو�
احتضنه ��

- اهدأ �ا محمود اهدأ.. س�ش�� ب�ذن هللا.
ا ع� الوقوف وأمر الجنود أن �دخله ساعد الشيخ محمد�
اب، وسند محمود ع� ذراعه وسار لخ�مته و�مسحوا عنه ال��
كه إال وهو جالس جوار هند معه إ� داخل خ�مة الحجر، ولم ي��
� �د�ه، ق�لها، وخرَّ ة ب�� النائمة ع� ال��ر، أمسك ب�دها الصغ��

ا جوارها ع� األرض ي��� وهو �قول: را�ع�
� الوح�دة، ك�ف .. طفل�� � � قل��

� أن�تت الح�اة �� - إنها الزهرة ال��
� هللا منها؟ ي��د أن �حرم��

� هدوء، وقالت له
�ت ممرضتان منه، جذبوا �د هند منه �� اق��

إحداهما:
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ك �ما نفعل مع - ما دمت ستجلس معنا سنقوم بتطه��
. � الممرض��

�
�ع مال�س هند عنها، وح�� آخر �أخذها و�حرقها �� ثم قاموا ب��

ا عن م�انهم، مسحوا جسمها �المطهرات، وقاموا الخارج �ع�د�
بوضع �عض الدهانات ع� الخرار�ــــج أسفل إ�طها، وغطوها
� فمها، حينها عاد الس�د

�ة الدواء �� �الشاش، وسكبوا �عض أ��
محمود وقد ارتدى مال�َس أخرى نظ�فة، �عد أن تحمم وقاموا
، جلس جوارها ە �ما فعلوا يوم االستحمام الجما�� بتطه��
ة وعاد يناجيها و�� تائهة من شدة وأمسك �أصا�عها الصغ��

سخونتها.
� المساء ح�� أحد األط�اء األجانب مع إحدى الممرضات،

و��
�ع الشاش عن الخرار�ــــج، ثم قام ووجهه مغ� ��مامة، وقاموا ب��
�فتحها وت��ف الصد�د المتجمع داخل الخرار�ــــج، ثم طهرها
مرة أخرى وقام �دهنها �دهان آخر معه، وغطاها من جد�د
� من يناوله �عض الدواء �الفم �ل �ضعة

�الشاش، و�ان �أ��
ساعات.

� ا، �غفو وهو جالس، و�س��قظ ح�� �ات ل�لته جوارها ساهر�
ى هند تجري وتلعب وتعلو �سقط رأسه ع� صدرە، �غفو ف��
�
اها ممددة أمامه، تهذي �� ضحكتها كعادتها، ثم �فيق ل��
�
سخونتها، فيتذكر ما أصاب طفلته ون�ض روحه وأمله ��

� الب�ت لم
الح�اة، و�عت� الخوف قل�ه خش�ة أن �فقدها، و��

�كن حال م��م أو ح�� ع�� وحسن �أفضل من حالها، ظلت
� � ترى منها الط��ق ال�� ة ال�� ��ة ال�ب�� م��م ساهرة جوار الم��

� أقامها األط�اء، تلمح أضواء حملت هند إ� منطقة العزل ال��
انها من �ع�د، ودموعها �س�ل ع� خدها وتغرق صدرها، ال ن��
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�
َّ�ستطيع أن تمنعها أو تكف منذ أن عاد الشيخ محمد الوردا��

وقص عليهم ما حدث، جوارها غفا ع�� وحسن �عد أن ظ�
ا معها إال � لوقت متأخر جوارها، لم يبق مس��قظ� �� مس��قظ�

ها، وتطمئنها �أن هند س�ش�� فاطمة تحاول أن تواسيها، وتص��
وتعود لحضنها من جد�د.

� الص�اح ان��ه محمود ع� صوت سعال هند، �عد أن خانته
��

قواە وسقطت رأسه جوارها ع� ال��ر �عد الفجر �قل�ل ونام،
نادى ع� ممرضة �انت جالسة ق���ة منه، �عد أن زادت حدة
السعال، ح�� أصبح �خ�ج من فمها ومن أنفها قطرات ورذاذ من
اجع ّالدم مع السعال، مسحت لها الممرضة الدم، وأمرته أن ي�� ، كشفت المال�س عن جسد هند فالحظت تخ��

ً
للخلف قل��

� جميع
ة �� األوع�ة �ش�ٍل �امل، وان�شار الحبوب الجلد�َّ

الجسم، �عضها ظهر ع� وجهها، أعادت المال�س عليها،
وعادت تجلس م�انها، سألها محمود:

- ماذا هناك؟ ماذا وجدِت؟
� هدوء �أن األمر ال �عنيها أو �خصها:

ردت عل�ه ��
حمها. - ادع لها هللا ل��

� ذراع�ه وأراحها ع� ركب��ه، وجعل جلس جوارها، حملها ب��
� منها، لم

خدە �المس خدها، شعر �أنفاسها ت�سارع، ت�اد تعا��
� احتمال�ة أن �صاب �الطاعون من أنفاسها الق���ة منه،

�فكر ��
� سالت كنهر جارف واختلطت �دمها الذي وال من دموعه ال��
ته � خاطرە أن صغ��

لوث صدرها من سعالها، �ل ما جال ��
� ذراع�ه، ال ة اآلن ب�� � �د�ه، ر�ما تلفظ أنفاسها األخ�� تحت�� ب��
�ملك ما �فعل، ولو �ان ب�رادته ل�ادل ح�اته وعمرە ومستق�له
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وأ�امه �لها، بيوم تع�شه معه ف�ه من جد�د، تذكر يوم والدتها،
� �انت ت� ع� أن �حملها ع� كتف�ه و�� وسبوعها، تذكر ح��

� عودته، � �ستق�له ع� �اب الدار، ح�� � الشارع، ح��
معه ��

� مألت بها ح�اته، �الص�اح والف�ح والضح�ات، السعادة ال��
� أحضانه، زادت ن��ة سعالها، وأحس تضيع اآلن وتنفلت من ب��
� ذراع�ه، وجسدها ي�تفض �أنه ينق�ض و�ن�سط، بها ت�تفض ب��
� ذراع�ه، أحس �الموت مرت الدقائق ��عة، ثم هدأت فجأة ب��
اب، شعر ا ليوار�ه ال�� الذي خطف روحها وترك له جسدها هامد�
� قل�ه،

ق ضلوعه و�ستقر �� �طعنة القدر �سكينه ال�ارد �خ��
� ذراع�ه، وخدە ع� خدها، ا وهو ما زال �حتضنها ب�� نهض واقف�
� هدوء ودموعه تف�ض من عي��ه، لم ي�ال بنداء

تحرك ��
الممرضة عل�ه، وال �قولها أنه ال �ستطيع أن �أخذها و�رحل،
خ�ج و�أن �ل ما حوله فراغ ال �عن�ه وال شأن له �ه، نادت
� ال الممرضة ع� �عض الجنود الذي وقفوا أمامه مرت�ك��
الي ع�دهللا، أم �عرفون ما �فعلونه، أ�منعونه و�جاز�ــهم الم��
ضه أحد الض�اط ا، اع�� كونه يرحل �جثة الفتاة، ف�جاز�ــهم أ�ض� ي��
وحاول أن �ستوقفه ومالمحه ت�دو عليها الشفقة والتعاطف، إال
أن محمود تجاوزە ولم ينظر ح�� إل�ه، همَّ الضا�ط �أمر الجنود
تهم الي ع�دهللا أنقذ الجنود من ح�� لتوق�فه، إال أن صوت الم��
، � اجع، نادى ع� أحد الجنود ل�ح�� له فرس�� لما أمرهم �ال��
� الط��ق ولم �لتفت إ�

ا �� وأ�ع لمالقاة محمود الذي ظل سائر�
ك�ه، ر�ت ع�دهللا ع� كتف ە ع�دهللا ل�� الفرس الذي أح��
محمود األ�من وسار جوارە دون أن ينطقا ��لمة واحدة طوال
الط��ق، هطلت األمطار خف�فة ت�لل األرض �عد أن غ�مت
السماء �أنها �شاركهم الحزن، �للت األمطار مال�س هند، سالت

�عض القطرات ع� خدە وسقطت ع� وجهها، فضمها أ���
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لحضنه ل�حميها من ماء المطر، خ�ج �عض الرجال من بيوتهم
لما رأوە �حمل اب�ته، وساروا خلفهم، ازدادت األعداد وتجمع
�وا من ب�ت الشيخ ة جنائ��ة مهي�ة ح�� اق�� � مس��

الناس ��
��ة، فهمت ع� محمد، لمحتهم الس�دة م��م من خلف الم��
الفور ماذا حدث، �خت وارتفع �اخها وع��لها، نزلت
مهرولة تتكفأ ع� وجهها ع� الساللم، وخلفها فاطمة و�ساء
الدار �حاولن أن �منعنها، قا�لت محمود واحتض�ت هند و��

� الشارع أمام الدار ت�خ
� ذراع�ه لم �فلتها، جلست �� ب��

اب من األرض وتضعه ع� رأسها، لحظتها وت�تحب، وتحمل ال��
خ�ج الشيخ محمد ونادى ع� فاطمة لتحمل م��م مع زوجات
� هند، ل جب�� أخيها و�دخلنها الدار، قا�ل محمود واحتضنه وق�َّ
� لم تعطها لحظات عص��ة مر بها محمود وهو يرى طفلته ال��
، � �فن أمام عي��ه، رأى نور ح�اته ينط��

ُ
الح�اة أي فرصة للنجاة ت

اب وال �قدر ع� منعهه، �انت تخ�� أن تنام � ال��
و�وضع ��

� ظالم الق�� لحالها.
كها �� � غرفتها، واآلن سي��

�مفردها ��
صلوا عليها وأمهم الشيخ محمد، ُدفنت جوار حفصة، جلس
ها ي��� دون انقطاع، والسماء من حوله ما زالت ت��� جوار ق��

الي ع�دهللا ممطرة، حاول الشيخ محمد وأبناؤە ومعهم الم��
� هذا الموقف وع� هذا

ك محمود و�رحل وهو �� الذي لم ي��
الحال أن ي�نوە عن جلسته هذە، ل�ن لم �قدر أحد ع� زحزحته
� م�انه ح�� انتصف الل�ل ودم�ع عي��ه

ا �� من م�انه، ظل جالس�
� غرفتها ت��� وتن�ح من لحظة أن

لم تنقطع، �ق�ت م��م ��
أدخلوها عنوة محمولة إ� غرفتها داخل الب�ت، ق�ل منتصف
� �طنها،

الل�ل �دقائق �دأت �شعر �انق�اضات شد�دة ت�سارع ��



335

�
� شدة و��

ظلت تتجاهلها وتكتم ألمها، ح�� �خت متأوهة ��
ول الماء: � ألم و�� تمسك �طنها، �عد أن شعرت ب��

� ألد.. - إن��
سل أحد الرجال أشارت فاطمة إ� إحدى زوجات أخيها ل��
� دقائق �ان محمد أصغر

� �عة، و��
ل�ح�� القا�لة الدا�ة ��

� قد أح�� الدا�ة، وصلت وم��م
أبناء الشيخ محمد الوردا��

ت�خ وتنازع وتتأوە من آالم الوضع، حاولت فاطمة أن
�ساعدها ع� تجاوز لحظات الوالدة ب�عض ال�لمات و��
� � م��م، جلست الدا�ة ب�� تمسح العرق الذي تص�ب ع� جب��
ساقيها ترشدها وتدعوها للحزق لمساعدة طفلها القادم، ح��
� ظلمات الرحم، ارتفع �اخه ال�ا�� خرجت رأسه للنور من ب��

� جسدە، قصت الح�ل ال�ي
ق�ل ح�� أن �كتمل خروج �ا��

� األم وطفلها، وناولته ألمه ق�ل أن تمسح عنه ماءە الواصل ب��
ض ع� خروجه من رحم ا �أنه �ع�� ودماءە، والطفل ��خ �ا���

� ذراعيها تضمه إليها. أمه، ولم يهدأ ح�� أخذته م��م ب��
أ�عت فاطمة تخ�� َمن �الخارج، وجرى ع�� وحسن ناح�ة
�ا منه،  يناد�ان عل�ه ح�� اق��

َّ
أبيهم الجالس جوار ق�� هند، ظ�

ا ح�� ا وأنفاسهما تتالحق، فلم �فهم منهما ش�ئ� نطق االثنان مع�
:  ونطق ع��

ً
هدأوا قل��

. - لقد ولدت أ��
� �د، وسار

، أمسك بولد�ه �لٍّ ��  من جوار الق��
ً

نهض متثاق�
� �طء إ� الداخل، صعد إ� الدور العلوي ح�ث الغرفة

معهما ��
� ولدت فيها م��م، تقدم ناح�ة م��م والطفل الول�د، ودموعه ال��
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� مقلت�ه، ناولته م��م الول�د و�� تقول �ا��ة من وسط
تختنق ��
دموعها:

- إنها فتاة.
� كف�ه، نظر إ� وجهها المستدير �ال�در، وعي�يها حملها ب��
، وصوت ��ائها ضع�ف، رفعها ألع� وهو � � مغلقت�� ت�� الصغ��

�قول �صوت مخنوق �الدم�ع:
. �

- هند..، هند محمود ع�� أحمد الوردا��
 

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
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� سطور
ال�اتب ��

- من موال�د المنصورة ١٨٩١ .
- تخ�ج من �ل�ة الص�دلة �� ٣٠٠٢.

� هدوء.
- صدرت له روا�ة ال أحد �موت ��
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
خ��ف المحروسة..

- ١ -
-٢-

- ٣ -
- ٤ -
- ٥ -
- ٦ -
- ٧ -
- ٨ -
- ٩ -

- ١٠ -
- ١١ -
- ١٢ -
- ١٣ -
- ١٤ -
- ١٥ -
- ١٦ -
- ١٧ -
- ١٨ -
- ١٩ -
- ٢٠ -
- ٢١ -
- ٢٢ -
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- ٢٣ -
- ٢٤ -
- ٢٥ -
- ٢٦ -
- ٢٧ -
- ٢٨ -
- ٢٩ -
- ٣٠ -

� سطور
ال�اتب ��

 



342

Notes

[←1]
� الس�د عمر مكرم مرة أخرى عام ١٨٢٢ �الرغم من

تم ن��
� اعت�افه إ� طنطا، �عد أن هاج

ش�خوخته، واستمرارە ��
��ة جد�دة ع� منازل القاهرة �عد العامة ضد فرض ��

� نفس العام
�� �

� األقال�م، وتو��
فرضها ع� منازل البنادر ��
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